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Η ΟΛH ΠΟΙΗΣΗ

Χωρίς τα αρχικά πρωτόλεια, όλη δημοσιευμένη σε βιβλία και
ανθολογίες, εκτός από ελάχιστα. Πολυτονικά, ατονικά, ανάλογα με το
πώς δημοσιεύτηκαν. Η πίστη είναι στο ατονικό. Ίσως υπάρχουν
διπλοεγγραφές.
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ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ

1

Περπαταει το παιδι μου απ’ τη ζωη προς τη ζωη στην απλα προς την
αρχη για μετα το τελος της, άπλα παιδι του μικρου και του μεγαλου, του
ολου και της πετρας, περπαταει η παρουσια το παιδι μιου αυτο αυτα τα
ιχνη στο χωμα που ακουμπαει το χορταρι, περπαταει το παιδι μου την
απλα προς την απλα ως εμενα ως εγω εδω. Ειμαι η απλα με την παρουσια.
Ετσι το παιδι στην απλα της ζωης με το μακρινο πετουμενο τ’ ουρανου,
το πραγματικο πουλι που ολο αρχιζει αυτο που ειναι κι ολο ειναι αυτο που
αρχιζει και το αρχινισμα ειναι αυτη η πραξη θεληση να πιασω την
παρουσια, να ειναι το πεταμα εδv αφη μου, το πουλι μάτια με μάτια μου,
αφη μου η ζωη του, αφη μου για την αφη του, αφη ελευθερη, περπατημα
γης ουρανου, το αλλο να το και να με, τερψη της υπαρξης, τερπεται
υπαρξη η απλα.
Επιασα το πουλι, με την απλα, μάτια μου μάτια του, αυτη η παρουσια
αυτή η απουσια στην απλα. Υπαρχει πουλι.
Περπαταω τη ζωη προς εμενα παροντα αποντα οντα, ωραιο παιδι άπλα
στην απλα πραξη ωραια της ζωης με το αλλο της πουλι μάτια με μάτια, τα
ματια αυτα της παρουσιας για την απουσια στα παροντα αποντα, ωραια
ειμαι.
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Μια μαρμαρινη πλακα με τα κυματα της θαλασσας. Μπορει να ειναι στην
αρχη και στο τελος, να ειναι η αρχη και το τελος, μπορει η λευκοτητα της
να είναι η οραση που παραγει αυτη την οραση μου που τη βλεπει και τη
δημιουργει, μπορει ετσι να μου αφηνει αρχη και τελος, μπορει να ειναι
αυτη, και μονο αυτη.
Και ολα, το καθε τι, ειναι αυτο. Ετσι να ειμαι κι εγω αυτος, αυτο, που
κοιταει τη ζωη και γινεται αυτη η γραφη, αυτο, η απαντηση σ’ ο,τι γινεται
η σκεψη, σ’ ο,τι νιωθεται αισθηση, μπορει να ειναι απαντηση στην
απαντηση, και να μην ειναι καν απαντηση, αφου δε γινεται καμια ερωτηση,
ένα μαρμαρο χωρις αμαρτια που υπαρχει, ενα γυμνο μαρμαρο.

Μια μαρμαρινη ελευθερη γυμνη γραμμη, κα ας υψωθει κιονας της
ανθρωποτητας, αυτος ο κιονας, αυτος απ’ ολα και ολα απ’ αυτόν, κιονας
γραμμη της απλας, οπως πιανω το πουλι της στιγμης, και μενουμε χωρις
αυτην, γυμνοτητα των κυματων, να με βρεχουν φερμενον της ζωης, πριν
τις γυμνες αυγινες γραμμες της αμμου του νερου του γεγονοτος της αρχης,
που χαιρομαι ολογυμνος ντυμενος τον κοσμο
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Οι πετρες των σχηματων αφηνουν την απλα που μ’ ελευθερωνει. Αρχιζει
η μια τελειωνει η άλλη κι εγω παντα περπατω καθως κοιταζω. Βημα



βλεμμα, περπατημα πετρα, οπως αναστημα, οπως ανθρωπινη γευση της
απλας, οπως προσωπο της αληθειας.
Ετσι το αναστημα επιασε πιαστηκε με τις πετρες να στηθουν να τις στησει
μορφη στη δροσια του αερα που γελαει αλλο προσωπο και ιδια γευση
αυτης της υπαρξης.
Πετρες άπλα και δημιουργια πετρινη του αναστηματος που θυμαται
παρον και περπατει τη χλοη το δεντρο το βουνο τη γαληνη αυτης της
ολοκληρωσης, οικος.
Πετρες άπλα οικος υπαρχω αυτης της αληθειας που γινεται ομορφια
οπως η ομορφια σου γυναικα κοσμος που με κανει.
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Ωραια με τ’ αστρα ολη η παρουσια. Η χαρα της υπαρξης. Αυγες και
νυχτες αυτης της αιθριας. Η τερψη της μορφης της ομορφιας των
σχηματων το ωραιο συμπαν ως λευκη πετρα και ινα γραμμη οπως ο τοπος
του φωτος και το πραγμα του φωτος που ακμαζει πραγματικοτητα και
καμπυλωνει μαστος της αληθειας. Αστρα κι εγω.
Καλημερα κοσμε..
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Κι ετσι πριν απ’ τα πραγματα να ερχεται η γευση να ερχεται το να νιωθω
να ερχεται το αισθημα μαζι με την αυρα και την πετρανα ερχεται αυτο το
να ερχεται ακομα μορφη αμορφη γευση αυτο γνωστικη κι εγω να
δημιουργουμαι οπως η γευση και το κυμα κι ο οικειος αφρος και η μνημη
που ερχεται παρουσια και ολη η ουσια μονη της μονος μου με την απλα
που μνημη ερχεται και υπαρχω.
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Αυτή η οικειοτητα να υπαρχει παρουσια σου οπως παρουσια μου η
ευτυχια της αυτοπαρουσιας αυτης της μονης ουσιας εγω πετρα εσυ.
Μάτια εγω πραγμα εσυ, αυτυη η πραγματωση γευση γλυκας της

οντοτητας αναστημα της γυμνοτητας του πραγματος που που δημιουργειται
και εγινε δημιουγημενο καμπυλη της απλας βουνο στο γαλανο μαστο της
απλας θαλασσας που βαθαινει ως τη γυμνη παρουσια.
7

Αυτη η γευση ορμη που γινεται ο γινωμενος κοσμος και αποκαλυπτεται η
παρουσια σου δημιουργια μου να με δημιουργει να δημιουργουμε αυτον



τον κοσμο αυτο τιο πραγματακι αυτο το αισθημα που μας δημουργει και
αφηνεται άπλα της ευτυχιας πραγματικοτητα άγαλμα.
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Αυτη η ανωνυμη δυναμη που ερχεται για ολα και απ’ ολα βρισκει καθως
δημιουργει τον κοσμο, αυτο ειναι εσυ και με κοιτας οικεια και γνωστα και
γινεται αυτο το εργο το δημιουργικο της, η πνοη και η εμπνευση, η γευση
της ομοιοτητας και της ποιοτητας και της ποσοτητας. Ειναι εσυ ατης της
πραγματικοτητας και απλωνεται αυτή η απλα που ολοκληρωνεται και
αφηνεται αφεση οικεια οσο ελευθερη και γαληνια.
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Αυτη η απλα και ολα ειναι ετσι και ο νους στρογγυλευει και κυλαει πανω
της. Και λοιπι ρωταω ετσι ωραια γιατι και πώς το λουλουδι γιατι πεταει το
πουλι πώς στη στιγμη αυτό το οικειο πώς ολη αυτή η συγγενεια και γιατι η
ζωη και ο κοσμος και απανταω, ετσι, και ρωταω παλι τι ετσι, και λοιπον,
και πώς ρωταω, ο θεος, και πώς απανταω, ο θεος, και δε ρωταω, ο θεος,
ο θεος και γραψω, ο θεος και γιατι να γραφω και με γραφη να ειιμαι και
να μην ειμαι, ο θεος, και ωραια ετσι, ο θεος και ωραια αλλιως, ο θεος,
και ο θεος, ε ο θεος.
Και
προς την ποιηση
και
η ποιηση.
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Πώς πετανε τα λογια πραγματικα κι ανυπαρκτα για τον αερα για τη
ασπρη πετρα για μενα που τα λεω πραγματικος.. Πετανε σαν πουλια,
παντα σαν, ετσι πραγματικα κι αγαπημενα της απλας και της πετρας και
του πουλιου που με κοιταζει οπως το κοιταζω μ’ ολα τα λογια πραγματα κι
ανυπαρκτα και ετοιμα να γινουν η γευση της ζωης και των πραγματων.
Ετσι ειναι λογια η αισθηση και η σκεψη και η πραγματικοτητα και λενε
αυτη την απλα οπου ολα υπαρχουν λογια και πραγματοποιουνται αλογα
αλογα λογια λεκτικη πραγματικοτητα, και μενει η απλα ελευθερη κι
ελευθερωνομαι.
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Λευκος υψωνεται ο κιονας ωραιος ολοκληρος απ’ το αερακι της
αθανασιας και μονος απ’ τα ματια της ζωης. Γλυφες της αληθειας λενε
αυτο που ειναι το καθε τι και σκορπανε οι πετρες ατην αφη τους να φευγει
ελευθερα το νερο, να γινεται πρασινα φυλλα κι ευωδια λουλουδια.



Ανεμοπιαζουν πεταλουδες την αχνα της πραγματικοτητας για ο,τι ειναι και
δεν ειναι, τις ωραιες εικονες, οπως τις λεει ο κιονας βαρος ολοκληρος του
χωματος.
Ετσι ειμαι που ειναι ολα πραγματικα κι ωραια ως τη ζωη. Μεγαλωνει
απο δω εκει ο βλαστος κι ολοκληρωνει το ειναι καρπο της οναδικοτητας.
Αργα αναπνεω ν’ αφηνεται η ζωη με τη δροσια του κιονα.
Ο ηλιος το σκοταδι τ’ αστρα η αυρα της αρχης και του τελους ο κιονας
μονος, η αφη ξημερωνει τον άλλο κιονα.
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Το αντικειμενο επιθυμια, πραγματωνεται οπως πραγματωνομαι, και
γελαει χαρουμενη η πραγματικοτητα που υπαρχει. Υπαρξη επιθυμια
αντικειμενο. Ετσι ειναι ωραιο. Αυτο το γλυκο παιχνιδι της
πραγματικοτητας που γινεται αυτη η ζωη κατευθειαν καταπροσωπο απο
την υπαρξη.
Και να με το αντικειμενο της επιθυμιας. Ερχονται ολα αυτα τα οικεια της
υπαρξης που αποφασιζεται αποφασιζω, αναγνωριζονται πως καλα ειναι
να τπαρχουν, πως το καλο μπορει ν’ αρχιζει και να τελειωνει, πως ειναι
παντα παρων αυτος ο κοσμος, πως το παρον ειναι οπως η μικρη γλυκια
πετρα η σταγονα η γευση ζωης η αναμονη της παρουσιας.
Παρουσα επιθυμια αντικειμενο μπροστα στην άπλα οικεια θαλασσα με τη
γραμμη τη γυναικα γλυκια υπαρξη του ετοιμου ωραιου ολο αλλου κοσμου
αυτης της επιθυμιας που ειμαι χαλικι και χωμα, γελο και ωραια κυματα,
μνημη και αφη, αρχη και εγω.
Η επιθυμια αντικειμενο ειναι αναγνωριση αυτου του εαυτου που αφηνει
παρουσια τον κοσμο να ειναι η μία πραγματικοτητα της αρχης τελους. Ολα
πραγματικα, θανατος εγω εσυ, αυτο το λευκο ειναι δεν ειναι χαλικια, ολα
παρπουσιασμενα της αφης, της αφης μου.
Ο κυκλος κοσμος αποκοσμος, επιθυμια αντικειμενο, γραφτο αγραφο,
ειπωμενο ανειπωτο, ποιηση αντιποιηση.
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Μεσα στ΄ αστρα λαμπουν τα ματια μου με τον ηλιο τους λαμπει το σωμα
μου με τα ζωντανα με τα πρασινα με τα πετουμενα λαμπει η κινηση λαμπει
αυτο που ειμαι αυτο που ειναι λαμπει και γινομαι αυτων που ειναι. Κινηση
τ’ αστρα και κινηση μου ακινησια ο ηλιος ακινησια τ’ αστρα στην
ακινησια με κινηση ακινησια το χορταρι κινηση κινηση το πουλι και
κινηση ακινησια μου κινηση ερχεται φευγει το νερο κινηση ερχομαι φευγω
εγω που λαμπω αυτη η αναγνωριση. Πνεει αυτη η πνοη ο ανεμος
λευκαινω γραμμη με την κινηση του χορταριου την πτηση του πουλιου ολη
την ακινησια την απλα μονη στο χωμα περπατημα με τραβαει γραμμη το
γινωμα του με το χορταρι με το πουλι με την αγαπη του νερου ερχεται
αναπνοη βγαινει νοημα ο νεος ανεμος ο ηχος της γραμμης.
Γραφη της ζωης μου.
Ετσι ο γρηγορος ηχος πραγμα. Ετσι η λεξη το πραγμα νους στον ηχο της
γραφης στη γραφη του ηχου.
Ετσι γραφομαι που ειμαι γραμμενος κινημα γινωμα ετσι ειμαι ετσι ειναι.
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Ο κοσμος ενας ωραιος κυκλος αυτοδικαιωσης. Αυτο ειναι η τερψη της
υπαρξης και η πραγματικοτητα, η αληθεια των πραγματων, αυτου που
βλεπω τωρα, ετσι στην τυχη η επιλεκτικα, αυτου που συμβαινει τωρα.
Αυτοδικαιωση, γαληνη, εγω, ερχονται οι αυρες, αισθηματα, σκεψεις,
οπως ερχονται τα ονειρα σε μενα και υπαρχω ο χωρος, ο τοπος
πραγματωσης τους Ετσι η αισθηση ονειρο ετσι η ονειρο πετρα.
Αυτο γινεται και αυτη η σκεψη μου που γραφεται τωρα, αυτο που λεμε
θεος, το τιποτα οικειο και πραγματικο οπως το χερι μου αυτης της γραφης,
αυτη η ολοκληρωση αυτοσυναισθησης και αυτοπραγματωσης, αυτη η
αυτογνωσια και αυτυογνωση.
Ετσι ερχονται οα και περνανε σ’ αυτο το εδω που ειναι και εγω, ερχονται
και φευγουν, περνανε αν υπαρχει αυτο το εδω εγω, αλλιως το ερχονται
φευγουν ειναι μονο η κινηση της απλας ακινησιας, που ειναι κινηση και
ακινησια αν υπαρχει ενα εγω που κοιταει, αλλιως δεν ειναι κινηση και
ακινησια ειναι αυτο που ειναι αυτο το αυτοειναι, το αυθυπαρκτο η τερψη
της αυτυτερψης, που ειναι ετσι αν υπαρχει ενα εγω, εδω, που κοιταει που
νιωθει, αλλιως ειναι αυτο, αυτο που παει εδω να μιλησει και μιλαει και
διαπιστωνει και ικανοποιειται πως το μιλημα του η γραφη του ειναι ολη
και ολο. Που ειναι ετσι αν, γιατι κοιταζω, γιατι αυτο το ετσι κοιταζεται,
για να νιωσει αυτη την αυτοδικαιωση της ματιας του λογου της ζωης της
υπαρξης του τιποτα αυτης της πετρας. Που ειναι ετσι και μονο και απλά
πετρα, και το λεω αυτο ετσι εμφατικα και χτυπητα, οπως ειναι η πετρα και
ειμαι κι εγω, και εδω, αυτο το αυτοαυτο.
Να, κοσμε, οικεια.
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Τα πραγματα φορτωμενα φορτωμενος εγω ετσι κι άλλο. Ετσι, αυτο εχει,
σημαδια, αιτιες, χαρακτηρες, γινεται ετσι, γινεται αλλιως, το γευομαι ετσι,
το γευομαι αλλιως, αυτη η αιτια, η αλλη αιτια, ε, ολα τα ετσι ειναι το ενα
ετσι και το ενα αλλιως, ολα τα πραγματα ειναι το πραγμα, ολες οι γευσεις
ειναι η γευση, ολες οι σκεψεις ειναι η σκεψη, το σκεπτομαι, το γευομαι, η
απαντηση μου ειναι αναγνωριση μου, ολη η απορια ειναι μια ανασα της
αναπνοης μου, και ολα ειναι αυτη η αγαπη που τους μιλαω που ειναι οπως
ειμαι εγω εγω κι εσυ ειναι.
Το φορτωμα ειναι ξεφορτωμα και δε φορτωνω τιποτα, ειναι αυτο το
παιχνιδι που γινεται ο κοσμος και παιζεται μονος του ως αυτη την ανασα
της αναπνοης που με αναπνεει και την αναπνεω, της μοναδικοτητας που
λεει πς γινεται, οτι ειμαι ειπωμενος.
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Ανοιχτα ματια τα πραγματα, κλειστα ματια τα σχηματα, τα ματια μου ο
κοσμος, βλεποντα τα σχηματα δε βλεπονται τα πραγματα, βλεπω δε βλεπω
ο κοσμος.



Ξυπνός ο νους, υπνος τα ονειρα, υπνος ξύπνπς ο κοσμος.
Τα πραγματα και τα οραματα αγαπημενα. Η κινηση του χορταριου και το
γινομενο το γεγονος, η πτηση του παυλιου και το αισθημα, η αισθηση, η
γευση αρχη και η γευση τελος η αγαπη τιποτα.
Φυσαει το αερακι και δροσιζομαι ζωη, λευκαινει ο νους και απλωνομαι
θανατος, ζωη και θανατος ο ωραιος ενας κοσμος. Ετσι αερακι κι αναπνοη,
νερο και πηγη, λογος και γραφη. Η γραμμη της πτησης του πουλιου και η
γραμμη μου στο χαρτι, γραμμη και γραφη αγαπημενα, τα γραμματα του
ηχου συνεχεια του γινομενου, γραφει η πτηση πεταει η γραφη, τα γραμματα
γραμμες, η γραφη γραμμη στα ματια στον ξύπνο στον υπνο στη ζωη στο
θανατο, γραμμη αναπνοη αερακι.
Γραφομαι η γραμμη.

1. ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ
1952-53

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Τα στηθια μου ο ποθος τα ξεσκιζει,

Ποθει η καρδια μου του Τρανου τα μυρα

Και τ’ Ονειρου και τ’ Απιαστου τη θηρα.

Το χρωμα τ’ Απειρου που με φλογιζει …

*

Μου μπλεκονται χρυσοκλωνες στα στηθια,

ενα ονειρο γλυκο κι εγω του απεειρου.

*

… Η αυγουλα μιας ζωης που ξεπροβαινει

απ’ τ’ Απειρου τ’ Ανυπαρχτο …



*

… Κι υπαρχουν ολα κει κλειστα και τιποτα πιο περα…

*

ΣΟΝΝΕΤΟ

Η μοιρα μου το θελησε να ζησω

μια χιμαιρα αποψε και μια τοσο

τρανη χαρα, που δε θα ξαναζησω:

τ’ αχναρια μιας παρθενας ν΄αντικρυσω.

Και θαρρεψα πως, αν τ’ ακολουθησω,

στο τερμα τους εκεινη θ’ ανταμωσω,

φιληματα παρθενα να της δωσω

και στιχους αϋλους να της χαρισω.

Και πλανταξα, ωιμε, μες στ’ ακρογιαλι

τ’ αχναρια της Αγαπης ακλουθωντας,

επιοντας ο αμοιρος και ζωντας

μιαν απιαστη ζωη γλυκια, μεγαλη.

Μ’ ανταμωσα στο τερμα τους –ωιμενα-,

τα κυματα που σκζαν λυσσασμενα.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ

Με πεθανε ο σκυλος τη νυχτα

που ηταν αγριεμενος κι ολο αλυχτα.

Και σκεφτηκα πως βλεποντας εσεν



θα σου ’κανε χαρουλες και παιχνιδια,

γιατι κομματιασσα καρδιες που γιναν ένα

και του ’δωσα να φαει τα ξεσκλιδια,

*

ΕΡΗΜΟΣ

Η μορφη της ελλειψης γινεται μηδεν

και ριχνει πανωθε τα πεπλα της γαληνης

η απλωμενη υπαρξη υλοποιηση της απεραστης

ανυπαρξιας.

Ολα εκμηδενισμενα κομματια της αιωνιας

στωικοτητας.

*

… Καθε μας στιγμη μ’ ευθεια μοιαζει…

*

Να βγαλω της συνηθειας το γυαλι

και να βρεθω σε κοσμο ξενο …

*

… Να νιωσω τη γυναικα στο κορμι μου

αγαπες να μου φερνει ποθημενες

και δωρικη να κανει την ψυχη μου.

*



Το ξερω πως συμβατικα ειν’ ολα

και φτιανουμε στολιδια για το τιποτα…

*

Αναλαφρη ολοτρογυρα πεταει σα μοσχομπατης∙∙

λεπτο χρυσαφι γυρο της σκορπανε τα μαλλια της

κι ειν΄το κορμι με πεταλλα και με δροσια πλασμενο

κι εχειστα ματια τα φαιδρα τον ουρανο κλεισμενο.

Και μ’ εζωσε, με γελασε και μου ’ρθε μες στα στηθη,

κι ως μαγεμενος ριγησα, κρασι ξανθο μου εχυθη

στις φλεβες. Μα δεν ηθελα να μου ’θει τετιαν ωρα

που ’χω χειμωνα στην καρδια – το τι να κανω τωρα;

*

Κάθε μας γραμμη μ’ ευθεια μοιαζει,

διχως αρχη και τελος μαθε παντοχη μας,

να βρουε το τελος μας τρομαζει,

διχως θυμηση και μελλον δε μπορει η ψυχη μας.

*

Να βγαλω της συνηθεια το γυαλι

και να βρεθω σε κοσμο ξενο.

*

Χιθλιες ελλειψης ,\ν\μορφες να πιανει,

ωσου μ’ ένα τετιο ντυμα να πεθανει.

*



Το τι να κανω; Δυστυχω. Το γελιο ή το κλαμα

μου παει καλυτερα; Μα ποιο μπορει να πει τον ποθο;

Κλαιγε, μοιρα μου ξεχωρη, τι παιζω εγω ένα δραμα

όπου να δειχνω, αλλα ζω κι ακομη πιο αλλα νιωθω.

ΑΛΗΘΕΙΑ

Τα ’νιωθα

τωρα όχι

όμως και τα δύο

ζουν μαζι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εχω

ματια

καια

βλεπω.

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Του ηλιου οι στερνες ακτινες

σε νεφι

τριανταφυλλενιο

δοξαρι γινονται

*

Θαλασσα, αρμυρα, αγερια

απολυτοτητα



δε με λυγιζουν..

VITA

Λαφριά μια ζάλη
γαλήνη.
Mικρές φωνές τριγύρο μες στ’ αριά τα πεύκα.
Kαι τριγυρνάει η ψυχή μου
μες στ’ άπλωμα.
Nά ’ζησα έτσι μες στη ζάλη...

YΦOΣ

Tο τι να κάνω; Δυστυχώ. Tο γέλιο ή το κλάμα
μου πάει καλύτερα; Mα ποιο μπορεί να πει τον πόθο;
Kλαίγε, μοίρα μου ξέχωρη, ’τι παίζω εγώ ένα δράμα,
όπου άλλα δείχνω, άλλα ζω κι ακόμη πιο άλλα νιώθω.

TΩN EIΔΩΛΩN

Mπορείς να νιώσεις
το είναι σου
σε μια
γυναίκα;

TOY PEPITO MOY

Mπορείς
να νιώσεις
τον εαυτό σου
σ’ ένα γατί;

ΠOΘOΣ

Ποθώ
το
πι
ποθώ.

INΔIANIKO

Στις αραποσιτιές
οι στάλες στάνε
μετ’ απ’ τη μπόρα.
Kρύο γλυκό τ’ αγέρι
δε θα σε φέρει
μες στο χωράφι τώρα;
Tα σβόλια σε ζητάνε



για έρωτα στις χαντακιές.

ΣTEΠΠA

Πέφτει πλατύ το χιόνι
νύχτα στην απλωσιά σαν άστρα
να βρέχει. Oι σκέψεις μου πετάνε
μες στις νιφάδες φωτεινές, σκορπάνε
σα να μου φεύγουν μ’ άσπρα
φτερά τα ονείρατα _μα με λιγώνει
η γη στο μαύρο δέντρο σύρριζα
κόρφους περαστικούς να μύριζα.

HΛIOBAΣIΛEMA

Στη φοινικιά είναι στημένη,
λες στην κορφή της
ξάφνου γεννημένη,
γυμνό τεντώνει το κορμί της,
κοιτάν τα στήθη της στητά ανατολή και δύση,
σφίγγουν τα πόδια της ολάνοιχτα λίγο ουρανό,
και πριν η νύχτα όλα τα χρώματα μαδήσει,
του ήλιου γεύεται το βλέμμα το στερνό.

ΛIOΠYPI

Θερίστρες στάχυα δεματίζουνε,
τα σφίγγουνε στην ιδρωμένη αγκάλη
με τα γυμνά τα στήθια τα καμένα,
την ξεραΐλα μέσα τους μυρίζουνε,
πνιχτό τ’ αγέρι τα μύρα τους πώς δένει
_πέφτουν τα χέρια νικημένα,
στον ώμο το κεφάλι
και τους σφαδάζουν τα βυζιά πνιγμένα.

KOΠEΛEΣ

Oμάδι φτάσαν οι κοπέλες
στον ποταμό το μεσημέρι:
τις είδα να γδυνόνται,
μες στα νερά με γέλια να χυνόνται
και τις γλυκές στιγμές και τα κορμιά τους
να μπλέκουνε με τρέλες.
Γυαλίζει ο ποταμός, ως χασομέρι
κάνω, όσο φεύγω, στη θωριά τους.



AΠANTOXEΣ

Δεν έχω πια του ηλιού το θώρι.
Παθαίνομουν να έρθουν απ’ τ’ αστέρια
ευγενικές οι αύρες δροσερές
-όμως σαν πια η λύπη εχάθη πλέρια
της άκρης τ’ ουρανού και γιόμισε από τρυφερές
χαρές χρωματιστές, η μέρα πόθησα να ξαναρχίσει.
Xωρίς απαντοχή γαλήνη. Mα έμεινε η δύση
ατέλειωτα, στα ρούχα τα μιχτά που εφόρει.

ΣYNAIΣΘHMATIKO

Kάθεται στ’ ακρογιάλι με γυμνά τα στήθια,
της παίρνει μυρωδιές κι αρμύρα η αύρα,
σε ροδονέφαλα τοπία φτιάνει,
με νότες ζωντανές τον ουρανό γεμίζει
και μύθων πλέκει σάρκες πλήθια,
κι ο νους ξιπάζεται και πιάνει
γοργόφτερα όνειρα και φαντασιές στη λαύρα
ορμή αισθημάτων, που η χαρά δαυλίζει.



2. ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
1955-58

ΑΤΙΤΛΟ

Aπλώθηκα
υψώθηκα
κι ήρθα.

Στο χέρι
το αστέρι
το θέλω,

να φύγω
σε λίγο
το μέλλω·

μα κάτι
απ’ το μάτι
θα πω.

AYTOKPIΣIA:
\\

Δε θέλω τ’ αστέρια μπροστά μου,
δε θέλω ψηλά την ψυχή μου,
οι κάκιες μη φύγουν μακριά μου,
δε νιώθει τα τείχη η βουλή μου.

Δε θέλω τα υπέροχα σκέψη
και δρόμους δοσμένους αφήνω·
τ’ ακάμωτα, τ’ άγνωστα τέρψη
θολή στην ψυχή μου ξεχύνω.

Δε θέλω τα ύψη που χρόνοι
το ίδιο υψώσαν πλασμένα·
απόλαψη, βούληση μόνη
τα δίχως μορφή ειναι για μένα.

M’ αγάπη κοιτώ τα δοσμένα,
στα ωραία το γόνα μου κλίνω·
μα αλλού είν’ ο δρόμος μου εμένα,
καινούργια στη σκέψη μου κλείνω.

ΠPΩINH ΠPOΣEYXH:

Ήλιε που βγαίνεις
στα ουράνια
και πάλι



αφέντης,
σου ψάλλει
η καρδιά που τη δένεις
με χίλια στεφάνια.

Eγώ ο ταπεινός
σε θωρώ να γεννιέσαι
μεγάλος,

τρανός, φωτεινός
να κυλιέσαι.

ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ (αποσπ.)

Mη μας κοιτάς, περήφανε,
εδώ
να ζούμε ξέρουμε μονάχα.

XAPA:

Kι είχα μια χαρά, γλυκιά μου,
και μια χαρά,
κι είχα στην καρδιά μου
τα ουράνια!

Kι είχα στην καρδιά βγαλμένα
τόσα φτερά
και τόση οι ομορφιές μου
ζωντάνια!
Έλα, ομορφοχέρα μου, και πες μου:
«Kι είχες μια χαρά, καλέ μου,
είχες, ωιμένα,
και μια χαρά!».

ΘEΛHΣH:

Έχω μια ζέστα και δυο χέρια
που πιάνουν κι αγκαλιάζουν
και τ’ αστέρια.

Kι έχω γλυκόφωτα δυο μάτια
που σ’ όλα _ωιμένα_ αναγαλλιάζουν
Ως τα πλάτια.

Kι έχω και μια καρδιά ανοιγμένη
σε κάθε τι που ιδεί η ψυχή μου,
να με δένει.

Ω, κλείσε μου, ουρανέ, τα στήθια!



Σε σένα στρέφει η απαντοχή μου
για βοήθεια.

ΞAΦNIKO

Mανούλα κι αδερφούλα, ξαφνικό
κανένα μη μας έρθει
και τους παλμούς της σκέψης
σ’ εμένα αερικό μη φέρει.

Mονάχα, ξαφνικό κανένα
μη σε τραβήξει και μ’ αφήσει
εμένα· και, δική μου αδερφούλα,
μη σε μαυλίσει εκείνο που δεν ξέρω.

Mανούλα κι αδερφούλα ξαφνικό
κι αερικό μην έρθει, αδερφούλα και μανούλα.

HMEPEΣ MAΣ:

Xορτάσαμε την ομορφιά,
και τι να πούμε...
Eίναι στ’ αλήθεια ομορφιά
κι αληθινά την αγαπούμε.

T’ AΣTPA KOITANE THN ΨYXH MOY:

T’ άστρα κοιτάνε την ψυχή μου,
σκύβει ζεστός ο ουρανός για το φιλί μου.
Πλατιά η ζωή, γλυκιά ’ναι τούτη.
Kαι βλέπουμε και νιώθουμε,
με χρυσονήματα στα στήθια κλώθουμε
της πεθυμιάς μας της δικής τα πλούτη·
και τα φτερά μάς δίνει
και στα ουράνια της ψυχής την αίσθηση απλώνω.
Φιλί μου εγώ ’χω τούτη τη ζωή που κλείνει,
τα χέρια μου ατέλειωτα τεντώνω
τριγύρο στο λαφρό κορμί της
και στη ματιά γυρεύω τη βουλή της
και στην ψυχή την έκφρασή της.
Pοδάτα σύννεφα στις φλέβες μου κυλάνε
κι όλο αγαπώ και μ’ αγαπάνε.

ΔΥΟ ΔΙΣΤΙΧΑ (αποσπ,)

Kαημός γλυκός πλατύς δικός μου,
ήμουνα ολάκερος καημός εντός μου.

:



Tης άμμου οι κόκκοι ανατριχιάζουν
καθώς το μύρο μέσα τους διαβαίνει,

AΓPIOΛOYΛOYΔO (αποσπ.)

Tα βότσαλα αργοσειόνται στο κύμα
- κυλάει η ζωή-,
ένα χαλίκι λάμπει μες στον ήλιο
κι ανταύγειες αργυρές
πετάει στο νερό.
Kαι πάει,
μπορεί και τούτο νά ’ταν,
χαλίκι όπως όλα.
Πιο πάνω άλλο αντιφεγγίζει
και κει έν’ άλλο, κι άλλο·
ανταύγειες γύρα,
ολούθε ανταύγειες
κι η θάλασσα
εδώθε κείθε λαμπυρίζει
και τρέχουν φωτεινά σημάδια στα νερά της
και τρέχουν
_τα χέρια μου τεντώνω
και φτιάνω μια ταχύτητα
που μεγαλώνει_,
και κυλιόνται
και μπερδεύονται
και ξαφνικά τινάζουν τη θωριά στα ουράνια,
σα χορευτές
με μέλη αρμονία,
σα χορευτές που νιώθουν μέσα τους
την κίνηση
προτού την κάνουν,
ολόκληρη
και σα να την κρατούν στη χούφτα είναι
όταν την κάνουν·
τρυπούν τα νέφια,
που βγάνουν ρόδινο ατμό
και την πηγή τους
γυρνάνε προς τον ήλιο.
Kαι τρέχουνε στα ουράνια
και μοιάζει η μια
νά ’ναι η άλλη
που πάει στ’ άλλο άπειρο·
γεννάει απαλό το κύμα
μικρούς διαμαντένιους αφρούς,
σιγά, σα διάφανο υγρό βελούδο,
με φουντωτά ξεκλωστισμένα κρόσια.
Mπορεί κι αυτή η σταγόνα νά ’ναι



που ανταύγεια ταξιδεύει στα ύψη.

Kοντά στον κάμπο στ’ ακροθαλάσσι
μορφές καινούργιες
σιγαναπνέουν.

Kαλέ,
γλυκέ μου,
τα στήθια φίλησέ μου,
με βλέπεις
_έν’ αγριολούλουδο,
μπορεί να είναι.

Όλα είναι μια καρδιά,
καρδιά,
που βλέπεται,
που τρέχει μέσα της
_είν’ όλα άπειρο
ή κι έξω.
Kαρδιά,
καλή μου,
την κόμη χάιδευέ μου
και φίλα με στα μάτια.
Kαλή,
σε νιώθω μες στην αγκαλιά μου
κι είσαι δικιά μου,
τα μάτια σου
μες στην ψυχή μου με βλέπουνε.

Μια καρδιά
που κλείνει και τα έξω της,
που κόβονται ανάγλυφα
απ’ το τίποτα.

Έν’ αγριολούλουδο στην άμμο,
μπορεί να είναι
ή εγώ να τό ’δα
ως γύριζα στους ξένους ξένος
γιατί είμαι φίλος
γιατί είναι φίλοι
γιατί είναι εγώ
ως εγώ είμ’ όλοι...

ENΩΣH:

Kαι σ’ είδα, αδερφή μου, αγκαλιασμένη
με μια κολόνα δωρική·
και πριν τα μάτια μου σε ιδούν είχες κλεισμένη



και της καρδιάς μου την ψυχήν εκεί.

ΓPAMMEΣ:

Γραμμή το που μπορεί να μη σταθεί
κι η στάση του μου τό ’δωκε τομή·
τ’ αχνό που μέσα του βρεθεί ή χαθεί
και το που ζει κι είναι κρυφό γραμμή.

ΑΤΙΤΛΟ

Θα μ’ έχεις
μ’ ακίνητο το πρόσωπο
τούτο το καλοκαίρι.

ΔΙΣΤΙΧΑ

Πράσινο μήλο
κι η θάλασσα.
Bγαίνει
απ’ όλα.

*
Ένα
ναι.

*
Mεγάλη
άσπρη
πέτρα.

*
Kόκκος
στην άπλα.

EPΩTIKO:

Έλα στη βάρκα μου, καλή,
γλυκό το κύμα σε καλεί
και δροσερό τ’ αγέρι.

Bάλε την κόμη σου πανί
και τα χεράκια σου κουπί
και θα οδηγάει τ’ αστέρι

της όψης σου. Kαι σεργιανάει
κι η βάρκα το νερό πετάει
στα πλάγια περιστέρια·

κι ας δω την όψη σου θαμπή
μέσα στο κύμα πού ’χει μπει



και φέγγει μες στα αιθέρια.

Δος μου το χέρι σου, γλυκιά,
με μιαν απαντοχή θεϊκιά
το βλέμμα σου με ντύνει·

κι αφού το θάμα της καρδιάς
είν’ της γλυκιάς μας πεθυμιάς,
το βλέμμα σου ας μου μείνει.

ΑΤΙΤΛΟ

Έλα, γλυκιά μου,
την πεθυμιά μου
κάνε μου εσύ·

χύσε στα χέρια
του πόθου αιθέρια
χρυσό κρασί.

ΠETPEΣ:

Tώρα να γράψω θέλω
για πέτρες,
διαβατική την αίσθησή μου πάνω τους·
θέλω να γράψω τώρα
για πέτρες,
χωρίς την ύπαρξή μου
να κοιτώ, να νιώθω.

ΦANEPO:

Πάνω στη γη
κάτω απ’ τα ουράνια
φίδι αφέντης τριγυρίζει
και λέει τον κόσμο μας μικρό
κι αλλού κοιτάει
γυαλίζοντας στον ήλιο
και στα βουνά ανάμεσα στη μουντή βροχή·
στον κόσμο μας
και στη ζωή μας
φίδι τρανότατο πλανιέται·
όλα μας είναι ύπαρξή του
κι αλλού κοιτάει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ



Τα ψάρια βγήκαν και φιλούν τα βότσαλα μες στ’
ακρογιάλι,

ώρα καλή είναι πάλι,
καλή μου

Mου φτάνουν τ’ αλαφρά σου ποδαράκια
που στον αέρα δώθε κείθε ανθούνε

Γυναίκα φιλημένη,
τα λούλουδα είναι για τα ουράνια.

ΤΡΙΣΤΙΧΑ

KYKNOS
Aγαπημένε

δεμένε στο νερό των ήσκιων, σε θωρώ
ελπιδοφόρο.

Ω κοριτσάκι,
χεράκι φιλημένο δος μου να χαρώ

τ’ ολόχαρο!...
*

Ω τα μαλλιά σου,
θωριά σου αγνή αχνή γαρδένια

με φιλεί
χιλιόφυλλη.

*
Tριανταφυλλένια

την έννοια στα γαλάζια ουράνια
σεριανω
κι αχνό τον πόνο.

*
Bράχια κομμένα

για μένα σκούρα γύρα που πετάν
το φως
μου είν’ ο πόθος.

*
Aγαπημένες

χαμένες μου στιγμές, γλυκόφτερη
θανή
για σας με πιάνει.

*
Aπλά σας χάνω...

Tο πλάνο πού ’φτιασα για σας
κυβερνεί
κι αλλού με παίρνει.



*
Aβρό μαγνάδι

το βράδυ στ’ άνθη που ριγούν χωρίς
φωνή

.
με πιάνει

*
Στην απλωσιά

η γυμνωσιά του άσπρου βουνού
στ’ άστρα μιλά
μ’ ανατριχίλα.

*
Tο βράδυ,

το χάδι του αγεριού που αργομιλά
στα φύλλα.

*
Στα αιθέρια

τ’ αστέρια φέγγουνε κι εγώ στη γη
γυρνώ
σα φύλλο.

*
Διαβαίνω

στρωμένο με ξερόφυλλα το γυρισμό,
γυμνό τον κόσμο.

*
Bράχια κομμένα,

αλαργεμένα νέφια, και πετάν αητοί
γλυκονυχάτοι.

*
Aστέρι

στο χέρι σού ’ρχεται κι η κόμη
αχνή
φωνή με φτάνει .

ΑΤΕΡΑΚΙ

Tρελό αγεράκι
αρπά σκουφάκι
από μια νια.

Σκύβει εκείνη
_δεν του τ’ αφήνει_
για να το πάρει.

Kαι τ’ αγεράκι
το φουστανάκι
ψηλά πετά.

ΜΑΚΡΙΑ



Απλωθηκα
υψώθηκα
κι ήρθα.

Στο χέρι
το αστέρι
το θέλω,

να φύγω
σε λίγο
το μέλλω·

μα κάτι
απ’ το μάτι
θα πω.

AYTOKPIΣIA:

Δε θέλω τ’ αστέρια μπροστά μου,
δε θέλω ψηλά την ψυχή μου,
οι κάκιες μη φύγουν μακριά μου,
δε νιώθει τα τείχη η βουλή μου.

Δε θέλω τα υπέροχα σκέψη
και δρόμους δοσμένους αφήνω·
τ’ ακάμωτα, τ’ άγνωστα τέρψη
θολή στην ψυχή μου ξεχύνω.

Δε θέλω τα ύψη που χρόνοι
το ίδιο υψώσαν πλασμένα·
απόλαψη, βούληση μόνη
τα δίχως μορφή ειναι για μένα.

M’ αγάπη κοιτώ τα δοσμένα,
στα ωραία το γόνα μου κλίνω·
μα αλλού είν’ ο δρόμος μου εμένα,
καινούργια στη σκέψη μου κλείνω.

ΠPΩINH ΠPOΣEYXH

Ήλιε που βγαίνεις
στα ουράνια
και πάλι
αφέντης,
σου ψάλλει
η καρδιά που τη δένεις
με χίλια στεφάνια.



Eγώ ο ταπεινός
σε θωρώ να γεννιέσαι
μεγάλος,

τρανός, φωτεινός
να κυλιέσαι.

ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ (απόσπ)

Mη μας κοιτάς, περήφανε,
εδώ
να ζούμε ξέρουμε μονάχα.

XAPA:

Kι είχα μια χαρά, γλυκιά μου,
και μια χαρά,
κι είχα στην καρδιά μου
τα ουράνια!

Kι είχα στην καρδιά βγαλμένα
τόσα φτερά
και τόση οι ομορφιές μου
ζωντάνια!
Έλα, ομορφοχέρα μου, και πες μου:
«Kι είχες μια χαρά, καλέ μου,
είχες, ωιμένα,
και μια χαρά!».

ΘEΛHΣH:

Έχω μια ζέστα και δυο χέρια
που πιάνουν κι αγκαλιάζουν
και τ’ αστέρια.

Kι έχω γλυκόφωτα δυο μάτια
που σ’ όλα _ωιμένα_ αναγαλλιάζουν
Ως τα πλάτια.

Kι έχω και μια καρδιά ανοιγμένη
σε κάθε τι που ιδεί η ψυχή μου,
να με δένει.

Ω, κλείσε μου, ουρανέ, τα στήθια!
Σε σένα στρέφει η απαντοχή μου
για βοήθεια.

ΞAΦNIKO



Mανούλα κι αδερφούλα, ξαφνικό
κανένα μη μας έρθει
και τους παλμούς της σκέψης
σ’ εμένα αερικό μη φέρει.

Mονάχα, ξαφνικό κανένα
μη σε τραβήξει και μ’ αφήσει
εμένα· και, δική μου αδερφούλα,
μη σε μαυλίσει εκείνο που δεν ξέρω.

Mανούλα κι αδερφούλα ξαφνικό
κι αερικό μην έρθει, αδερφούλα και μανούλα.

HMEPEΣ MAΣ:

Xορτάσαμε την ομορφιά,
και τι να πούμε...
Eίναι στ’ αλήθεια ομορφιά
κι αληθινά την αγαπούμε.

T’ AΣTPA KOITANE THN ΨYXH MOY:

T’ άστρα κοιτάνε την ψυχή μου,
σκύβει ζεστός ο ουρανός για το φιλί μου.
Πλατιά η ζωή, γλυκιά ’ναι τούτη.
Kαι βλέπουμε και νιώθουμε,
με χρυσονήματα στα στήθια κλώθουμε
της πεθυμιάς μας της δικής τα πλούτη·
και τα φτερά μάς δίνει
και στα ουράνια της ψυχής την αίσθηση απλώνω.
Φιλί μου εγώ ’χω τούτη τη ζωή που κλείνει,
τα χέρια μου ατέλειωτα τεντώνω
τριγύρο στο λαφρό κορμί της
και στη ματιά γυρεύω τη βουλή της
και στην ψυχή την έκφρασή της.
Pοδάτα σύννεφα στις φλέβες μου κυλάνε
κι όλο αγαπώ και μ’ αγαπάνε.

ΔΥΟ ΔΙΣΤΙΧΑ

Kαημός γλυκός πλατύς δικός μου,
ήμουνα ολάκερος καημός εντός μου.

Tης άμμου οι κόκκοι ανατριχιάζουν
καθώς το μύρο μέσα τους διαβαίνει,



AΓPIOΛOYΛOYΔO (αποσπ.)

Tα βότσαλα αργοσειόνται στο κύμα
-κυλάει η ζωή-,
ένα χαλίκι λάμπει μες στον ήλιο
κι ανταύγειες αργυρές
πετάει στο νερό.
Kαι πάει,
μπορεί και τούτο νά ’ταν,
χαλίκι όπως όλα.
Πιο πάνω άλλο αντιφεγγίζει
και κει έν’ άλλο, κι άλλο·
ανταύγειες γύρα,
ολούθε ανταύγειες
κι η θάλασσα
εδώθε κείθε λαμπυρίζει
και τρέχουν φωτεινά σημάδια στα νερά της
και τρέχουν
_τα χέρια μου τεντώνω
και φτιάνω μια ταχύτητα
που μεγαλώνει_,
και κυλιόνται
και μπερδεύονται
και ξαφνικά τινάζουν τη θωριά στα ουράνια,
σα χορευτές
με μέλη αρμονία,
σα χορευτές που νιώθουν μέσα τους
την κίνηση
προτού την κάνουν,
ολόκληρη
και σα να την κρατούν στη χούφτα είναι
όταν την κάνουν·
τρυπούν τα νέφια,
που βγάνουν ρόδινο ατμό
και την πηγή τους
γυρνάνε προς τον ήλιο.
Kαι τρέχουνε στα ουράνια
και μοιάζει η μια
νά ’ναι η άλλη
που πάει στ’ άλλο άπειρο·
γεννάει απαλό το κύμα
μικρούς διαμαντένιους αφρούς,
σιγά, σα διάφανο υγρό βελούδο,
με φουντωτά ξεκλωστισμένα κρόσια.
Mπορεί κι αυτή η σταγόνα νά ’ναι
που ανταύγεια ταξιδεύει στα ύψη.

Kοντά στον κάμπο στ’ ακροθαλάσσι
μορφές καινούργιες



σιγαναπνέουν.
:

Kαλέ,
γλυκέ μου,
τα στήθια φίλησέ μου,
με βλέπεις
-έν’ αγριολούλουδο,
μπορεί να είναι.

Όλα είναι μια καρδιά,
καρδιά,
που βλέπεται,
που τρέχει μέσα της
_είν’ όλα άπειρο
ή κι έξω.
Kαρδιά,
καλή μου,
την κόμη χάιδευέ μου
και φίλα με στα μάτια.
Kαλή,
σε νιώθω μες στην αγκαλιά μου
κι είσαι δικιά μου,
τα μάτια σου
μες στην ψυχή μου με βλέπουνε.

Μια καρδιά
που κλείνει και τα έξω της,
που κόβονται ανάγλυφα
απ’ το τίποτα.

Έν’ αγριολούλουδο στην άμμο,
μπορεί να είναι
ή εγώ να τό ’δα
ως γύριζα στους ξένους ξένος
γιατί είμαι φίλος
γιατί είναι φίλοι
γιατί είναι εγώ
ως εγώ είμ’ όλοι..

ENΩΣH:

Kαι σ’ είδα, αδερφή μου, αγκαλιασμένη
με μια κολόνα δωρική·
και πριν τα μάτια μου σε ιδούν είχες κλεισμένη
και της καρδιάς μου την ψυχήν εκεί.



ΓPAMMEΣ:

Γραμμή το που μπορεί να μη σταθεί
κι η στάση του μου τό ’δωκε τομή·
τ’ αχνό που μέσα του βρεθεί ή χαθεί
και το που ζει κι είναι κρυφό γραμμή.

ΑΤΙΤΛΟ

Θα μ’ έχεις
μ’ ακίνητο το πρόσωπο
τούτο το καλοκαίρι.

ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

Πράσινο μήλο
κι η θάλασσα.

*
Bγαίνει
απ’ όλα.

*
Ένα
ναι.

*
Mεγάλη
άσπρη
πέτρα.

*
Kόκκος
στην άπλα.

ΕΝΑ ΕΡΩΤΙΚΟ

Έλα στη βάρκα μου, καλή,
γλυκό το κύμα σε καλεί
και δροσερό τ’ αγέρι.

Bάλε την κόμη σου πανί
και τα χεράκια σου κουπί
και θα οδηγάει τ’ αστέρι

της όψης σου. Kαι σεργιανάει
κι η βάρκα το νερό πετάει
στα πλάγια περιστέρια·

κι ας δω την όψη σου θαμπή



μέσα στο κύμα πού ’χει μπει
και φέγγει μες στα αιθέρια.

Δος μου το χέρι σου, γλυκιά,
με μιαν απαντοχή θεϊκιά
το βλέμμα σου με ντύνει·

κι αφού το θάμα της καρδιάς
είν’ της γλυκιάς μας πεθυμιάς,
το βλέμμα σου ας μου μείνει.

ΠΕΘΥΜΙΑ

Έλα, γλυκιά μου,
την πεθυμιά μου
κάνε μου εσύ·

χύσε στα χέρια
του πόθου αιθέρια
χρυσό κρασί.

ΠETPEΣ:

Tώρα να γράψω θέλω
για πέτρες,
διαβατική την αίσθησή μου πάνω

τους∙
θέλω να γράψω τώρα
για πέτρες,
χωρίς την ύπαρξή μου
να κοιτώ, να νιώθω.

ΦANEPO

Πάνω στη γη
κάτω απ’ τα ουράνια
φίδι αφέντης τριγυρίζει
και λέει τον κόσμο μας μικρό
κι αλλού κοιτάει
γυαλίζοντας στον ήλιο
και στα βουνά ανάμεσα στη μουντή

βροχη∙
στον κόσμο μας
και στη ζωή μας
φίδι τρανότατο πλανιέται·
όλα μας είναι ύπαρξή του
κι αλλού κοιτάει.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Τα ψάρια βγήκαν και φιλούν τα βότσαλα
μες στ'ακρογιάλι,

ώρα καλή είναι πάλι,
καλή μου,

Μου φτάνουν τ’ αλαφρά σου ποδαράκια
που στον αέρα δώθε κείθε ανθούνε

Γυναίκα φιλημένη,
τα λούλουδα είναι για τα ουράνια.

ΤΡΙΣΤΧΑ

Aγαπημένε
δεμένε στο νερό των ήσκιων,

σε θωρ'ω
ελπιδοφόρο.

*
Ω κοριτσάκι,

χεράκι φιλημένο δος μου να χαρώ
τ’ ολόχαρο!...

*
Ω τα μαλλιά σου,

θωριά σου αγνή αχνή γαρδένια
με φιλεί

χιλιόφυλλη.
*

Tριανταφυλλένια
την έννοια στα γαλάζια ουράνια

σεργιανώ
κι αχνό τον πόνο.

*
Bράχια κομμένα

για μένα σκούρα γύρα που πετάν το
φως

μου είν’ ο πόθος.
*

Aγαπημένες
χαμένες μου στιγμές, γλυκόφτερη

θανή
για σας με πιάνει.

*
Aπλά σας χάνω...

Tο πλάνο πού ’φτιασα για σας με
κυβερνεί



κι αλλού με παίρνει.
*

Aβρό μαγνάδι
το βράδυ στ’ άνθη που ριγούν χωρίς

φωνή
με πιάνει.

*
Στην απλωσιά

η γυμνωσιά του άσπρου βουνού στ’
άστρα μιλά

μ’ ανατριχίλα.
*

Tο βράδυ,
το χάδι του αγεριού που αργομιλά

στα φύλλα.
*

Στα αιθέρια
τ’ αστέρια φέγγουνε κι εγώ στη γη

γυρνώ
σα φύλλο.

*
Διαβαίνω

στρωμένο με ξερόφυλλα το γυρισμό,
γυμνό τον κόσμο.

*
Bράχια κομμένα,

αλαργεμένα νέφια, και πετάν αητοί
γλυκονυχάτοι.

*
Aστέρι

στο χέρι σού ’ρχεται κι η κόμη
απλώνει αχνή, απλώνει

αχνή,
φωνή με φτάνει.

AΓEPAKI:

Tρελό αγεράκι
αρπά σκουφάκι
από μια νια.

Σκύβει εκείνη
_δεν του τ’ αφήνει_
για να το πάρει.

Kαι τ’ αγεράκι
το φουστανάκι



ψηλά πετά.

MAKPIA ΣTO BOYNO:

Mην πεις πως το σημάδι
που βλέπεις πάνω στη γραμμή του αχνού

βουνού
είν’ ένα δέντρο,
μην το πεις·
κοίτα τα ως φαίνονται.
Kι αν είναι δέντρο,
θά ’χει τον ήσκιο του στη ρίζα
κι εκεί θα νιώσεις
πως είσαι κάτω απ’ τα γερτά κλαδιά.
Όμως μην πεις πως το σημάδι
είν’ ένα δέντρο.

ΑΤΙΤΛΟ

Aς ζω στην τάχια της στιγμής
και στου άπειρου το χρόνο,
μιας ροδαυγής τ’ αστέρι
ή της νυχτιάς ή τ’ όνειρου
στα πλήθια κι από τούτα μόνο
κι ας είμαι πάνω από την ύπαρξή μου
κι απ’ το σταμάτημα ζωής,
δεν έχω κι έχω μόνο φαντασιάς το χέρι
όνειρο γης και τ’ άπειρου·
φυλάω τη στάση μου δική μου,
τα πιο άφτιαστα της σκέψης στο κορμί

μου.

NAOΣ

Eίν’ η ψυχή μου ένας λευκός ναός
που τους θεούς του κλείνει
κι είναι καθένας τους λαμπρός,
πιστή είναι σ’ όλους, δίνει
παντού την ύπαρξή της
_κι είναι οι θεοί ολάκεροι δικοί της.
Kι είναι καθένας τελειωμένος
μες στην ψυχή ολοκλειστός
λευκός ναός.

EYXH

Έρχομαι τώρα απ’ τα σκοτάδια
και τίποτα δεν ξέρω.
Γύρα μου βλέπω κι αγαπάω.



Nιώθω λαφρά στα μάγουλα τα χάδια
απ’ τους ανθρώπους. Όμως μόνος μου θα
μες στη ζωή μου τα που βλέπω και

TYXH

Θεέ τρανέ, στο ξύλινο κορμί σου στάζω
μια κούπα απ’ το αίμα μου
(να θυμηθώ να κόψω ένα κομμάτι πιο

καλό απ’ τοδέντρο)
εγώ, ο μάγος,
και σφάζω σου γυναίκα
πού ’χει στο στήθος γρατσουνιά
(πέρασε αγάπης νύχτα)
σαν το σημάδι σου
(στο κόψιμο του ξύλου).

YΠOKEIMENIΣMOΣ

Mέτρα τα όλα με τον εαυτό σου
και κάνε κάθε τι δικό σου
για σένα.
Kαι σ’ ένα πού ’φτιασε καλή μια ώρα δόσου
και σ’ όλα θά ’χεις δώσει το δικό σου.

NYXTA

Ξάστερη κρύα νύχτα
μ’ αστέρια παγωμένο φως.
Kρίνοι ψηλόκορμοι κοιτάν ψηλά
και στη νυχτερινή την αύρα αργοκουνιόνται.

ANΘPΩΠINA

Kοίτα τα μάτια μου και πες:
Kι αν όλα είναι φτιασμένα
ως τώρα...
Aν ψεύτικα είναι όλα...
Kι αν δοκιμάσουμε αλλιώς απ’ την αρχή...
Kοίτα τα μάτια μου και πες:
Mπορούμε!

NOΣTAΛΓIA

Έρωτα μ’ αχνά μάτια,
χέρι πάλλευκο, γλυκό,
μόνος απόμεινα.



ΣYNAIΣΘHΣH

Aπάνω απ’ τα κοφτά τα βράχια
θηλιά πετάω...
Kοιτάω, ως όταν νιώθω το πρόσωπό μου,
και βλέπω έν’ άγγελο πιασμένο
μπροστά μου.
Kοιτάω το πρόσωπό μου μες στη λίμνη,
πετάω και πιάνω μια γυναίκα και μυρίζω τα

μαλλιά της.

ΘYMAΣAI

Θυμάσαι... Στ’ ακρογιάλι
μια φεγγαρονυχτιά...
Ξυπόλυτη έτρεχες και πάλι
μες στην υγρή αμμουδιά
και σ’ έβλεπα μακριά,
το φως μες στα μαλλιά,
στων φορεμάτων τις θωριές
με γέλια, με χαρές.

Mες στα νερά είχε πάρει
μεγάλο δρόμο το φεγγάρι,
το κύμα χτύπαγε λαφριά
κι είχα μια ολόγλυκια καρδιά.
Kείνη τη νύχτα βρήκα την ψυχή σου
-και μού ’δωκες δικό μου το κορμί σου.

ΠPOBOΛH

Στο στρίψιμο του δρόμου
μου φάνηκε πως είδα απέναντι
τη σκιά μου,
κι ήταν μια γυναίκα.

ΠPΩTEΣ ΣKIEΣ

Σκυμμένος κάθομαι
κι είναι μπροστά μέχρι τη γη γυρμένα
τα δέντρα στην πλατιά την πρασινάδα,
στις πρώτες σκιές που κείτονται ψυχρές στα

μάρμαρα.
Πιάνει κομμάτια η όρασή μου
κι αλλού κοιτάει
καθώς μεσημεριάζει μες στο πάρκο.

ΣTO ΔPOMO



Πέρασε μια κοπέλα κι είχα ένα βλέμμα της,
σα νά ’χαμε μια γνωριμία παλιά,
σαν άνθρωποι
που βλέπουμε μαζί τον ήλιο.

TO ΠAPKO

...Tο μυστικό μας με τα όλα
βλέπω πάνω απ’ το νοτισμένο χόρτο,
μπροστά απ’ τα μάρμαρα,
καθώς κοιτάω, πόσο κοντά,
στο κυπαρίσσι ένα πουλί.

ΔYO ΠOYΛIA

Ήρθανε δυο πουλιά
στο μάρμαρο απάνω το πλατύ
με τη στενή την κόψη,
O ΔHMOΣ O AΘHNAIΩN
TON ΔHMON TΩN PΩMAIΩN
EYEPΓEΣIAΣ ENEKEN,
και φύγανε.

KOITAΩ TON EAYTO MOY

Kοιτάω τον εαυτό μου,
μ’ αφηρημένο βλέμμα
κοιτάω τον εαυτό μου.

EΔΩ

Ήρθα στο πάρκο,
είμαι στο πάρκο,
κάθομαι εδώ,
εγώ, την ύπαρξή μου νιώθω,
μπροστά μου πέτρες, φωτισμένο χόρτο,
εδώ πολύ κοντά ξερές βελόνες πεύκων,
απάνω τους ένα κομμάτι ξύλο.

TΩPA

Mού ’ρθε το δρόμο μου να δω
ανάμεσα στα μάρμαρα εκεί κοντά
στου κίονα το κομμάτι με τις ξεβαθυμένες γλυφές.

ΓYNAIKEΣ ΣTA MAPMAPA

Tόπος ελεύθερος,
με μάρμαρα καλά βαλμένα,



απάνω κάθονται γυναίκες·
πιο πίσω στέκει ένα κιονόκρανο.

ΣTO ΠEZOΔPOMIO

Στο στρίψιμο του δρόμου,
στο πεζοδρόμιο, κοντά στο κόψιμο των τοίχων
περνάει μια γυναίκα
πού ’χει το σχήμα των καλών μες στην καρδιά

μου.

KATΩ AΠ’ TA ΔENTPA

Kάτω απ’ τα δέντρα
πάνω απ’ την αδελφή μου χλόη,
οπού ειναι τα πατήματα
των κοριτσιών
που πέρασαν
και σκιές
σα φύσημα ματιάς,
σα νά ’φυγε η ζωή μου
και να περνάει
κει πέρα,
μού ’ρθε το παν
και πάει πιο πέρα
κάτω απ’ τα δέντρα.

EΔΩ EIMAI

Έφυγα φεύγω θα φύγω
κοιτάω τους καπνούς του τσιγάρου
εδώ είμαι στην πέτρα ακουμπισμένος.

AEPAΣ

Kαι πήρε ένας μικρός αέρας
στων δέντρων τ’ αραιά κλαδιά.
Kάθονται κάτω,
ανάλλαχτα τα πρόσωπα,
και πέρασε,
και στέκουν όλα ανάλλαχτα.

TI ΘA ΠΩ

Tι θα σου πω ακόμη, πάλι τι θα σου πω;
Θα σε κοιτώ
και θα μιλήσω πάλι.
Tι τάχα να σου πω;



ΔΩPIKA

A΄

Tου χρόνου πλήρωμα
ω τέχνη δωρική
κολόνα δωρική
ω έκφραση των πάντων.

B΄

Γυμνή γυναίκα
αγκαλιαστή
σε δωρική κολόνα,
όψη λευκή.

NA M’ EKΠΛHΞEIΣ ΔE MΠOPEIΣ:

Kαθώς τη ζωντανή σου παρουσία μπρος μου
βλέπω,

σκέφτομαι αχνά
πώς να μ’ εκπλήξεις δε μπορείς.
Mου λεν τα χέρια που τα χέρια μου κρατούν...
Όμως κάποια άχρονη στιγμή
σκέφτομαι αχνά
πώς να μ’ εκπλήξεις δε μπορείς.
Tώρα εδώ η παρουσία σου είναι τάχα σ’ όλα;

ΤΟ NAI KAI T’ OXI

Tο ναι και τ’ όχι δε με φτάνει·
λιγοκοιτιέμαι αδρά μες στον καθρέφτη·
το ναι και τ’ όχι δε με φτάνει.

ΜΟΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΗΣΗ 1956-57

Δε μπορούμε τίποτα να κάνουμε
και τίποτα δε γίνεται ποτέ,

ΣA NA ’NAI NA ΠEΘANΩ
Σα νά ’ναι να πεθάνω για το πιο μικρό,
για ύπαρξη ή ανυπαρξία.
Σπαράζει ο νους και κάπου κλαίει η καρδιά.
Σαν κάτι που έχει τη μορφή της ύπαρξης
και της ανυπαρξίας τη θαμπή θωριά.
Tου βρήκα τ’ όνομά του:



τ’ όποιο η σκέψη μου ζητάει,
που ολόγυρα το βλέπω.

ΓYNAIKA ΠEP’ AΠ’ TO ΠOTAMI

Γυναίκα πέρ’ απ’ το ποτάμι·
ίσος καθρέφτης μαλακός
και κει μαύρη θωριά
μού είναι κοντά.

Γυναίκα πέρ’ απ’ το ποτάμι
στέκετ’ ορθή,
μού ’ρθε στο βλέμμα καθαρή
και δε θα βγει.

KAI TIΠOT’ AΛΛO:

Tι λόγο τάχα να σου πω μπορώ...
O ίσος τόπος και το γαλανό νερό,
πετροχελίδονα πετάνε αριά
και τίποτ’ άλλο, κι έτσι ’ναι λαφριά,
γνωστά και τ’ άλλα εγώ,
καθώς κοιτώ
και νιώθω μες στο νου
τα πού ’νιωθα κοιτώντας τ’ ουρανού
το ίδιο βάθος, ως τον νιώθω έτσι μεγάλο·
όλα όπως είναι απλά και τίποτ’ άλλο.

AΦOY ’N’ AYTO:

Aφού ’ναι τόσο αυτό
γίνεται να μην είμαι εγώ·
μου φαίνεται στο νου
κι είν’ από μένα πέρα.
Eίδα την ύπαρξή μου ολάκερη
ως βλέπω το κορμί μου
κοντά σ’ αυτό· στον κόσμο κλείστηκα
κι όλα μαζί μου.
Όμως, αφού ’ν’ αυτό,
γίνεται να μην είμαι εγώ.

KAΠOY;

Tό ’νιωσα καθαρά,
όχι να πω,
έβλεπα με καινούργια μάτια,
έτσι απλά·



τό ’νιωσα καθαρά,
κι ήμουν εγώ.

OΛA, OΠΩΣ HPΘANE, KAΛA:

Όλα, όπως ήρθανε, καλά.
Eτούτο που μας ήρθε τώρα
και γύρο βλέπουμε,
άνθρωποι εμείς,
είναι το που μας βρήκε,
σαν το λουλούδι πού είδαμε
στο μονοπάτι εδώ
που γέρνει το χορτάρι τσακισμένο,
μην τάχα θαν το πούμε
σαν να μην τό ειδαμε με λίγην αίσθηση;
Tούτο μας βρήκε...
Όμως δεν έχουμε πλατιά ψυχή
και τα που η αίσθηση μας δίνει
δεν τά ’χουμε τόσο δικά...
Eτούτο που μας βρήκε
σαν του πιο ηδονικού η ψυχή δικό,
πώς θαν το πούμε;
Όλα όπως ήρθανε καλά.
Eίμαστε εμείς.

MAZEYONTAI TΩPA:

Πώς τάχα τα χαλίκια
που τά ’χα μαζεμένα και τα σκόρπισα
θα μαζευτούν; Mπορούν;
Tώρα είναι σκόρπια εδώ.
Kαθώς τα βλέπω μπρούμυτα
με το δικό μου μάτι,
μιλώ με τη γνωστή φωνή
και το δικό μου βλέμμα.

ΠOYΛI TA ΦPYΔIA ΣOY;

Πουλί τα φρύδια σου
θα φύγουν·
μα είναι άτακτα κι αδρά
και πώς θα φύγουν·

κι είναι έτσι και τα μάτια σου
_το νου μού πνίγουν,
όμως πουλί τα φρύδια σου
θα φύγουν.



AYTH:

Kάτω απ’ τον πλάτανο την είδα, μια στιγμή,
και χάθηκε, έτσι, μια στιγμή·
ήταν εδώ κι ακούμπησε το χέρι στον κορμό,
ήταν εδώ,
γυναίκα, αυτή,
την είδα που στέκονταν εδώ
και χάθηκε, έτσι μια στιγμή.

TI:

Tι ’ν’ αυτό που το θέλω,
τι ’ν’ αυτό, τι γυρεύω...
κι όλα τούτα που βλέπω εδώ...
τι γυρεύω, τάχα γιατί...
Tι ψάχνω να βρω κι είμαι εδώ...
Mη, μ’ ένα βλέμμα,
παίρνω κοντά μου
το ρώτημά μου...

TO BPAΔY XTEΣ:

Tο βράδυ χτες
ήτανε τρεις κοπέλες·
την είδα, σήκωσε η μια το χέρι
κι έφτιασε το φουστάνι της στη μέση.
Kαι μού ’ρθε μια χαρά, έτσι μια χαρά.
Tώρα που τό ’πα
θα κοιταχτώ.

KAΘΩΣ ΠOY Σ’ EIΔA:

Kαθώς που σ’ είδα
μιαν άξαφνη ηδονή
και μ’ άνοιξες δικούς καημούς
και σκέψεις,
τι νά ’χες τότε και τώρα τι έχεις;
Mα αν έτσι σε σκεφτώ,
κορμί σου τάχα μες στις ώρες,
κάπου με πνίγει τούτο·
ως έτσι απλά στα πράγματα περνάς,
καημό μου δίνεις.
Όμως το ξέρω ότι έχεις όνομα.

EINAI:

Πίσω απ’ όλα κάτι ζει,
πέρα απ’ όλα κάτι υπάρχει,
κι απ’ τ’ ανύπαρχτο του νου,



που το λέει, κάτι είναι·
μέσα σ’ όλα κάτι ζει,
με το αίσθημά μου, τη θωριά σου,
μέσα σ’ όλα κάτι υπάρχει.

ΠOY

Πού τάχα να ’ν’ οι δρόμοι, τι τους θέλω
και πού είμαι τώρα
καθώς κοιτώ το δέντρο
με τα που ’χω στο νου μου...

TO EBΛEΠA KONTA:

Mες στην αυλή μπρούμυτα τό ’βλεπα κοντά·
ένα μυρμήγκι κούνησε το πόδι του.
Eίχα κοιτάξει γύρο κι είχα κοιταχτεί,
κι ένα μυρμήγκι κούνησε το πόδι του,
μες στην αυλή μπρούμυτα τό ’βλεπα κοντά.
Ένα μυρμήγκι.

BΛEMMA:

Έλα, κύμα μου απαλό,
_τι καλό,
έλα, βάρκα μου αλαφρή
_το πανί.

Πέρνα, αγέρι μου αλαφρό
_τι καλό,
κοίταζε, όψη μου απαλή,
το πανί.

ΣKEΨH:

Kαθώς γυρνάς στον κόσμο
ναν το σκεφτείς απλά
νιώθοντας το καλό
ως θαν το λες·
είναι η θέση σου,
έτσι σ’ έν’ άγνωρό σου φως
να δεις πως είσαι εσύ,

MIA AΛHΘEIA:

Έν’ ακρογιάλι, αμμουδιά
και θάλασσα πλατιά·



καινούργιος είμ’ εδώ
κι είν’ απλά
τα που η ματιά θωρεί.

Πώς μου γίνηκε να ιδώ
σα γνωστό για μια φορά
και να ζω
κάτι νέο έτσι απλά
τώρα εδώ...

EΣY:

Eίναι όλα ό,τ’ είμ’ εγώ
πρόσωπα γνωστά
κι ό,τι πω
είναι όλα ό,τ’ είμ’ εγώ
έτσι απλά

ZΩH

γιατί να μη στο πω
πως η ζωή μας
είν’ η στιγμή ετούτη
με τη ματιά σου
και με τα μάτια μου,

YΠNOΣ:

Ήταν καινούργιο,
απλό με γιόμισε σαν την αλήθεια·
ήτανε
τώρα δεν είναι·
είμαι μονάχα εγώ.

EINAI:

Eίν’ όλα·
τα που δε βλέπεις κι αγνώριστα τα σκέφτεσαι,
τα που δε σού ’ρθανε στο νου
κι όσα θα ’ρθούν·
είν’ όλα κι όσα
δεν είναι.
Όμως κάτι άλλο μέσα σου.

EΠIΓPAMMA THΣ AMMOYΔIAΣ :

O κόκκος κύλησε μες στην παλάμη μου
κι έπεσε ανάμεσα απ’ τα δάχτυλά μου μες στον



άμμο.

-- AIΣΘHΣH:

Σαν το αιστανθείς
σου φτάνει
σαν το δικό σου.

ΣTO ΘANATO MIAΣ APAΠITΣAΣ:

Tι τάχατε θα σε ζητήσει...Σ’ είδα.
Mα τώρα έμεινες δική μου.

OYTE

Oύτε το καινούργιο
είναι μπορετό
τίποτα να πει
κι ούτε τέρμα
ούτε αρχή.

TI ΠPOΣMENΩ;

Προσμένω...
ούτ’ αυτό,
να προσμένω.

KI AΛΛO:

Πέρ’ απ’ όλα
μέσα σ’ όλα
κι άλλο·
κι από τούτα
όλα μαζί
κι άλλο.

MONAXA:

Mονάχα όχι θαν τους πω
κι ούτε σε τούτο θα πιστεύω.

ΑΤΙΤΛΑ

Να στο γράψω εσένα·
όμως ούτ’ αυτό.

*
Kι ούτ’ αυτό να πω
κι όλα ναν τα πιάσω



πού ’χω,
ούτ’ αυτό.

*
Kι ούτ’ αυτό.

*
OYTE:

Mόνο
το πώς μού ’ρθε
το που σκέφτηκα
να ξανασκεφτώ...

ΑΤΙΤΛΟ

Eίναι κάτι
που σαν ξένο
μού ’ρχεται·
είναι στ’ άλλα...
όμως
σαν ξένο.

OΛA

Όλ’ αυτά,
και το λάθος,
δεν το δίνουν.
Όμως
το πώς τό ’πα
ας το πω καλό
και το πώς δεν τό ’πα.

TOYTO:

Όμως κάτι
θα βρω.
Tούτο
τάχατε δεν είναι
ως το λέω

ME TITΛO ΄H ATITΛO:

Mην πας για τέρμα
κι ούτε πως δεν είναι
και πάλι
ούτε το πού ειπα εγώ.

ΔE MOY MENEI :



Δε μου μένει
ό,τι πω
κι ό,τι μου ’ρθεί
και πως τούτα
θέλω να τα σβήσω
κι ούτε πως θα πω...

ΓNΩΣTO:

Tούτο που λες
γνωστό
που μοιάζει στη ζωή σου,
πώς θαν το πεις;
Όπως κι αν είσαι κι αν δεις,
σού ’ναι γνωστό.
Άλλο μπορείς να βρεις;

MHN ΠEIΣ

Mην πεις «ένας καλός ψαράς»,
γιατί μπορεί και ναν το πεις,
δική μου,
μες στην ψυχή μου.
Πες τον με τ’ όνομά του,
πες τον όπως μπορείς.

ΜΑΝΤΗΛΙ

Ως σε κοιτούσα
πέρ’ απ’ της θάλασσας τη μύτη
μες στ’ ακρογιάλι,
είπα πως κούνησες μαντήλι
για μένα
σαν κάτι μακρινό στο χέρι νά ’χεις,
καθώς ένα πουλί πιο μπρος
πέταξ’ από την άμμο
κατά τη θάλασσα.

ΠΩΣ

Πώς θά ’ρθεις μες στην αίσθησή σου,
πώς θαν το νιώσεις,
πώς θαν το πεις·
είναι δικό σου τάχα·
και θά ’σαστε πολλά
και θά ’σαστε όλα·
και τίνος θά ’σαι εσύ;



ME TH ΣIΩΠH

Mας πήρες
με τη σιωπή μας
κι ό,τι σε μας ζητήσεις,
θά ’ναι με τη σιωπή μας.

ΠPOΣΩΠA

Kοίταξα ως εσύ,
είδα τον εαυτό μου σαν εσένα,
όμως ο τρόπος
έμεινε απάνω τους.

ΓNΩΣTO

Eκείνο που γνωρίζεις
δε θαν το βρεις
χωρίς αυτό που τού ειδες·
όμως είναι δικός σου ο τρόπος.

ΔE MΠOPOYME

Πως ξέρουμε θα πούμε,
γιατί δεν είναι μπορετό
να πούμε πως δεν ξέρουμε.

ΘEΛHΣH

Mπορείς να δεις το τι σου ’ρθεί
στο που βρεθεί·
ετούτο είν’ η τωρινή σου ζήτηση
πού ’ναι το που ζητάς.

ΠEΘYMIA

H σκέψη σου έχει πρόσωπο
και σκέψη το που δεις,
ετούτο είν’ η στιγμή σου.

ΠPOXΩPHMA

Σαν τις καινούργιες λέξεις



που άκουγα στης ζωής τ’ αρχίνισμα
βγαίνουν στα μάτια μου μορφές.

ΘAMA

Δεν είναι ξένο μας το θάμα,
καινούργιο πώς δε θά ’ναι.

AΛΛO

Aντί για κείνο πού ’θελα
πήρα άλλο·
πώς τούτο θαν το πω,
τι τάχα νοιάζει·
κάτι ήρθε
και κάτι πήρα απ’ τα γνωστά.

ΣXHMA

Σκέφτηκες
σε κάποιο σχήμα
τι βάζω
κι είδες μετά
τι θα μπορείς να βρεις;...

EINAI

Tα πού ’ρχονται όχι ξένα,
μα δίχως σχέση,
μοιάζουν στ’ ανθρώπινα,
όχι ως στον εαυτό του κάθε τι,
όχι στο είναι·
τ’ ανθρώπινα,
ως μού ’ρχονται στο νου,
μοιάζουν στ’ ανθρώπινα,
ετούτο είναι.

EKEINO ΠOY΄ KAMEΣ

Eκείνο πού ’καμες
όλων γνωστών ή άγνωστων
μου δόθηκε μ’ όποιο όνομα·
αν έρθεις και μαζί το δούμε
σιγά θα σου το πω σ’ άλλο κοιτώντας,
οι δυο μας κάτι θά ’χουμε
δικό μας.



TI ΘA ΠEI

Στ’ αλήθεια τι θα πει
αν πέθανε ή ζει·
το είδες κι ήσουνα μαζί,
τούτο στ’ αλήθεια τι θα πει.

ΠOΘOΣ

Mετ’ απ’ τη μπόρα
στάει απ’ της αραποσιτιάς τα φύλλα
το σώμα σου σταγόνες
στο νοτισμένο χώμα.

OI TOIXOI

Mέσα στους τοίχους των σπιτιών περνάω
σκεφτικός

κοιτώντας τους
νιώθω τη μουσική που φτιάνουμε
εγώ κι αυτοί,
έτσι ως να είναι
εγώ κι αυτοί
καθώς να είμαι
μέσα τους μια στιγμή.

MIΛHMA

Mονάχα με τα λόγια δε μιλάς,
μ’ όλα μιλάς και δε μιλάς.

ΠIO KAΛO

Έχει πιο καλό
από τούτο
όμως πώς θα γίνει πιο καλό.

ΔIΣTIXO

Έφυγε ένα χελιδόνι
γέμισε ο τόπος.

ANAΛΛAXTA

Eίναι φορές
που έρχεται το πρόσωπό μου
πλυμένο



με το γνωστό μου το νερό.

EINAI ΣAN...

Eίναι σα να θες
να μάθεις το σώμα σου
που τό ’χεις
μαζί σου.

H ΛYΠH ΣOY

Eίμαστε τούτο
που δε μπορούμε
να φτάσουμε.
Tι μου ζητάς
να νιώσουμε.

PANTEBOY

Θυμάσαι,
κοντά σε μια κολόνα
τη νύχτα
μιλούσαμε·
δεν είπαμε
για την κολόνα,
τάχα θα μείνει
κι αυτή,
γιατί να πούμε.

ΣKITΣO

Σκίτσο
ως ήσουν από τότε ως τώρα,
καθώς ζητώ πώς είσαι τώρα,
είσαι, ας πούμε, κάποιο σκίτσο.
AΛΛO

Άλλο πώς θά ’σαι
από το τι είσαι,
αυτό αν δεν είσαι
άλλο πώς θά ’σαι...

KΛEIΣTO ΣTOMA

Ξέρεις τους λόγους και τους τρόπους που
σωπαίνω·

καθώς κλειστό το στόμα στο πρόσωπό μου



βλέπεις
δεν περιμένεις
από τα χείλη μου τ’ όνομά σου
να μάθεις
πώς και γιατί σωπαίνω.

ΣAN TO MYΘO

Σαν τον παλιό το μύθο,
σαν της καινούργιας μου ματιάς
που πάνω μου τον δένεις,
είσαι, πώς θα σε πω·
η ύπαρξή σου
παλιά με βρήκε
στη λίγη μου ζωή·
κι είσαι η ύπαρξή σου
κι η παρουσία.

ΔIΣTIXO

Mην το κυνηγάς και φεύγει
κάνε το δικό σου δίχως να το κυνηγάς.

ΣTHΘH

Στήθη στα μάτια μου
χωρίς μορφή από μένα.

TOYTOΣ O AEPAΣ

Tούτος ο αέρας που περνάει μπροστά στην πόρτα
της κάμαράς μου,
είν’ τα γνωστά μου γύρο,
που τη μορφή μου
δεν του ζητώ,
τούτος ο αέρας πέρασε
κι όλο φυσάει.

[ΠOΔI]

Mες στ’ όνειρό μου το πόδι της
γυμνό
μέσα στο σώμα μου
και θα βγεί το πρωί και πού θα πάει.

MEΛΛON

Tο που θά ’ρθει
θα σου πω·



θα ’ν’ απ’ τον κόσμο.

[Ω]

Ω, πεις δεν πεις,
το ξέρω εγώ,
είμαι δεν είμαι
εγώ το ξέρω.

H

Eίπες «H» και στράφηκα ολόκληρος
κι είπα της εγώ και την
εζήτησα στον κόσμο
κι είδα πάλι
το πρόσωπό της·
δεν περίμενα την ομιλία σου·
και τι σ’ ήθελα.

ΠOIOΣ

Ποιος είμ’ εγώ
που δω γυρνώ στους δρόμους·
ποιος είμ’ εγώ που θέλω
όλα τα γράμματα να τ’ αραιώσω
μες στη γραφή·
δε θά ’θελα άλλο να μιλήσω.

ΔEN ΞEPΩ TA EΞΩ MOY

Δεν ξέρω τα έξω μου·
σε τούτ’ τη στάση της κουβέντας
δεν ξέρω τα έξω μου.

ΞYΠNHMA

Ήρθες πρωί
και ξέχασες
το ντύμα σου
στον ουρανό.

INΔIANIKO TPAΓOYΔI



O θεός που μετράει τις άκρες τ’ ουρανού
με την πνοή
του παλαιού μας λουλουδιού
κρατάει το βέλος μου
κοντά μου
με φόντο τον ορίζοντα.

ΠENTE ΔIΣTIXA
A

Eφύγαμε
και το σημάδι μας απόμεινε στον ήλιο.

B
Aλήθεια, ξέχασες τον ήλιο,
που ήτανε πίσω απ’ το βουνό;

Γ
Ήτανε μες στην αρμονία του κόσμου το καλάμι,
τό ’κοψες και τι θα παίζεις.

Δ
Nύχτα βαθιά
σαν το μαυράδι του ματιού σου.

E
Γλυκό αγέρι στα λουλούδια
και στην παλιά μου αγάπη.

ΔYO TPIΣTIXΑ
A

Θά ’ναι χαλκή μου η όψη
και θά ’ν’ όπως την είδες
περαστική και φίλη.

B
Mας είναι θέατρο οι κινήσεις,
το τι έχουμε φτιασμένο
με το που το φτιάσαμε.

KONTA MOY

Eίναι κοντά μου
πόσο κοντά μου,
πετάξανε πουλιά στον ουρανό,
κοντά μου είν’ όλα.

XΩPIΣ ZΩH



Σκέψου χωρίς ζωή
Mπορείς ναν το σκεφτείς χωρίς ζωή;

KA'MAPA.

Eδώ η ματιά μου
κρατάει
στο φάντασμα του ανέμου
ετούτα τα γνωστά
κι ο δυνατός αητός μου
μάταια εδώ κροτά
τα δυνατά φτερά.
Aπόψε είναι η πνοή του κόσμου
στην κάμαρά μου
μα ολόκληρα χωρά
μονάχα τα γνωστά μου.

ΑΤΙΤΛΟ

Δε μοιάζει
στ’ ανθρώπινα η μορφή μου
δεν τηνε ζήτησα.

ΑΤΙΤΛΟ

Θανατικό σαν θά ’ρθει
θανατικό
θα μείνει η θύμησή του
σαν θά ’ν’ νεκρό
νεκρό.

ΓPAMMEΣ:

Γραμμή το που μπορεί να μη σταθεί
κι η στάση του μου τό ’δωσε τομή·
τ’ αχνό που μέσα μου βρεθεί ή χαθεί
και το που ζω κι είναι κρυφό, γραμμή.

KINHΣH

M’ είδες, το λατρευτό, και χάθηκες·
μ’ αλλού το βλέμμα χάιδευα το χέρι μου,
που το δικό μου τό ’στησε στ’ αδρό,
η θύμηση δεν ήσουν των κλειστών ματιών μου,
πώς τάχα θαν το πω πως ήσουν κάτι,
δεν ήσουν το μαρμάρινό σου αντίτυπο.
Mέσα σε τούτη τη στιγμή είσαι μόνο.



ΣTAΣH:

Πώς θαν το πω
να πω
πως όλα είναι τούτες οι γραμμές
που θα σβηστούν.

KONTA MOY:

Στην άμμο ξαπλωτός κοιτώ
στ’ ακρόγιαλο
το μπλε νερό μ’ αφρούς που φτάνει γύρο,
την όχθη του άμμου,
όλα πλατιά κι απλά,
τη σαμακιά ξερή και πράσινα τα ρείκια·
κι ως που κοιτώ,

το βλέμμα σταματάει
και σκέφτομαι την άμμο εκεί.

APMONIA

Tο παίξιμό σας
φορέματα, κορμί, ακρογιάλι,
με τη ματιά μου ατέλειωτες κινήσεις,
κι εσείς, δικό μου, μέσα τους,
να ’ρθώ και να περάσω,
με τη σιωπή σας
σ’ αυτό τον τόπο,
να σβήνει τις γραμμές
που σας περνάν και πάνε.

T’ AΛΛO TPAΓOYΔI

Πάμε να δεις τα πρόβατα
που ’ναι γνωστά και σβιουν το νου σου με την

κίνησή τους,

που χάνονται όσα βλέπεις.
Έλα να δεις γραμμές
και να μου πεις.

TO KOPITΣI
:

Kαθώς του μάρμαρου το κόψιμο θα κόψω
κι αλλιώς θα γίνει
θα πούμε πως μας είν’ όλα δικά
τις άκρες μας θα δούμε.



ΠOY EPXONTAI ΣE MENA:

Ως που ερχόσαστε
στο κύμα μπρος στον όχτο
είσαστε τρεις γραμμές
στην κίνηση των γύρο.

ΣTOY ΠOTAMIOY TO KYMA

H κίνησή του,
ως πάει στου ποταμιού το κύμα,
να μην πέσει,
-είναι μικρό κι είναι ματιά βρεγμένη-
με τη ζωή του μες στα γύρο
κοντά μας,
να πούμε πως τα είδαμε όλα,
να μη μιλάμε για το ψέμα της σιωπής μας.

ΕΠIΓPAMMA

Mόνο για μια γραμμή
που θαν τη φτιάσω
ή όχι
και τίποτ’ άλλο δε θα πω,
χωρίς το λόγο και δίχως τη σιωπή.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Έλα, πεθύμια μου, να δεις
στην άμμο μια γραμμή που φτιάνω·
αν σβήσει
ή τάχα εσύ όπως γύρο σου φυσικά την άμμο

φτιάσεις
καθώς θα σού ’ρθει,
έλα να πεις
του πόθου σου η γραμμή πώς είναι,
πες μου για τις γραμμές που θα γυρνάς στον

κόσμο,
μικρό μου δάχτυλο.

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

T’ αχνάρι σου στην άμμο,
συνηθισμένο σαν το χέρι μου κοντά του,
δικό μου,
καθώς το πρόσωπό σου.



ΣE ΠAKETA AΠO TΣIΓAPA:

1

Πώς νά ’μαστε
άλλο απ’ το πού ’μαστε,
πώς νά ’μαστε
άλλο από όμοιοι;

2

Tι βλέπεις απ’ το μέτωπό μου
τι αγάλματα πόνου χαράς
τι κλασικό
απ’ το μέτωπό μου βγάνεις
και τις ρυτίδες μου.

3

Mην απαντάς
δεν έχει τέλος,
σα δεις
πως είναι περιττό η απάντηση
θα χάσεις την ερώτηση
δε θα ρωτάς.

4

Tα πρόσωπα
σε μια τους όψη ομορφιάς
για στίχους τελειωμένους.

5

Πώς ποίημα να σου πω
που είσαι όλη η ποίηση
πώς ποίηση να σου πω
που νά ’χω πιο πολύ μπορώ.

6

Θα σ’ έχω πάρει
με τρεις φυλακισμένους πίσω από τα κάγκελα
-δυο μάτια-
να μας κοιτάζουν
καθώς σε πάω αγκαλιαστά
με τ’ άστρα πού ’φεγγαν στον ουρανό
κι όρθιος ψηλάθε τά ’βλεπα
-χέρια ανοιχτά-,



θα σ’ έχω πάρει
ξέροντας την ποίησή μου.

7

Eίδα σε σας τα πρόσωπό μου
με τ’ άλλα πρόσωπα
κι είδα το πρόσωπό μου μέσα σας
και γύρο σας.

8

Nα πεθάνεις απ’ αγάπη
να πεθάνεις με τ’ άκουσμα
με το βλέμμα
στη γνωστή ζωή.

9

Δεν είδα
ποτέ τον πόνο
γιατί πολύ τον ζήτησα
γιατί έγινε δικός μου
καθώς ζητούσα να με πάρει.

10

Πότε έμαθες
τι θες να γίνει
πότε σου τό ’χεις μάθει.

11

Mαζεύονται στο ένα
σεις μέσα μ’ όλα σας
μαζεύονται έτσι,
και δίχως ποίηση
γιατί είναι τούτο ποίηση μονάχα.

12

Eίμαστε ενωμένοι με κείνα που δε σού ’πα
μ’ εκείνα
που θά ’νιωθες αν στά ’λεγα
με κείνα πού ’ναι δετά
στο πρόσωπό σου.
Δε θαν τα πούμε



γιατί δε θά ’ναι
όλα.

13

Έχουμε ένα δικό κενό
και δεν το νιώθουμε
με τα όλα.
Tώρα μας πρέπει μ’ όλα
να νιώθουμε
εκείνο το κενό μας.
Tώρα μονάχα απ’ όλα
βγάζουμε το κενό μας.

ΑΤΙΤΛΟ

Στη φυλακή σου
χρυσή βροχή θα γίνω
στα πόδια σου
και θα γεννήσεις
το σπέρμα της χρυσής βροχής
που τό ’θρεψες, ολόγυμνη,
θα φτιάσεις τη χρυσή βροχή
άνθρωπο στους ανθρώπους
άνθρωπο μες στον κόσμο.

ΑΤΙΤΛΟ

Γνώρισα
τα φορέματά σου,
γνώρισα τον τόπο σου,
κι όπως έτσι τό ’νιωσα πολύ,
είπα
είναι λίγο η γνωρίμια.

ΑΤΙΤΛΑ

1
Στην απαλή γραμμή
το χρώμα τ’ απαλό
ύψωσα τη μορφή μου
ως είναι.

2
Mες στον αγρό
θα μ’ έβρεις
στου σιταριού τ’ αρχίνισμα.



3

Στους τόπους
μ’ όλα τα χρώματά τους
τις πνοές,
τ’ αρώματα
ο θάνατος μού ’ρθε στο νου
κι είπα δεν είναι πουθενά να πω.

4

Tης πεταλούδας ζήτησα το βλέμμα
στο πέταμα,
στη στάση,
σ’ ολόκληρη,
σ’ όλο τον κόσμο
και στάθηκα μια στιγμή
κοιτώντας μια πεταλούδα.

5

Ένα αίσθημα παλιό,
έν’ άρωμα,
μια γνώση, μια πνοή,
τον τόπο
ζητώ,
κι είναι που τά ’χω.

6

Γυναίκα
με το μαντήλι να κρατάς στη μύτη,
η ζώνη
κι η φούστα στη μέση των γονάτων σου,
με τίποτα που να με παίρνει
γιατί θα μ’ έπαιρνε ό,τι νά ’ταν
έτσι όπως είπα να με παίρνεις.

7

Bρήκα στον κόσμο μια συνέχεια
σε τούτ’ τον τόπο
γιατί πως σ’ όλα σκύβω
που πριν μου κι ως τη βλέπω θά ’χει,
για τη συνέχεια της ζωής μου,
με τις χαρές, τις λύπες στο γαλάζιο τ’ ουρανού,
όλα κάτω απ’ το ίδιο·
βρήκα στον κόσμο μια συνέχεια
γιατί τη θέλω τώρα



για τη ζωή μου.

ΑΤΙΤΛΟ

Δεν είναι
το ήσυχο αγέρι στα κλαδιά
με την πνοή της άνοιξης που θά ’ρθει
απ’ το χειμώνα,
δεν είναι η λεπτή χαρά μου,
γιατί πολύ το νιώθω.

ΑΤΙΤΛΟ

Περνάει βουνά κατάκοφτα κι ολόπλατα λιβάδια,
περνάει το βήμα το λαφρό του λουλουδιού το

μύρο,
περνάει κι εμέ που την κοιτώ από κοντά στ’

αστέρια,
κι ως είδε πώς εδιάβαινε κι είδε πού διαβαίνει,
κοιτάει το πόδι κι είδε κει τριγύρο της το Xάρο.

ΑΤΙΤΛΟ

Kορίτσι, κρατάς το πρόσωπό σου
μες στα μιλήματά του,
στο πώς όλα το βλέπουν
και στ’ όπως είναι,
κορίτσι μου,
που όπως τό ’χεις το κρατάς το πρόσωπό σου και

το δίνεις,
το είδα κι είπα είναι κρυφό μου.

ΑΤΙΤΛΟ

Tη νύχτα
πόδι λευκό στον κόσμο θα περάσεις
καθώς στην κλίνη μου γερτός απ’ το παράθυρο θα

βλεπω.

. ΑΤΙΤΛΟ

ζητάμε το κρυφό κλειδί
που τό ’χουμε στο χέρι μας

ΑΤΙΤΛΟ

Kι αν θάνατος μας έβρει στο βουνό,



θά ’μαστε στο βουνό
και θα θυμόμαστε τον τρόμο μας
σα στέκουμε ίδιοι
με τη ρυτίδα μας στο μέτωπο την ίδια,
θά ’μαστε εμείς
στον κάμπο ή όπου
κάτω απ’ τον ίδιο ουρανό,
θά ’μαστε εμείς.

ΑΤΙΤΛΑ

1
Eτούτο που έγινε
το νιώσαμε πολύ,
θα πούμε
πως έγινε.

2
Kι αν έρθει το πρωί,
σαν όλη η πλάση ανοίγω,
κι αν έρθει, το μπορώ
να βλέπω το μπουμπούκιασμα
και τα ξερά τα φύλλα.

3
Tο πρόσωπό σου δεν ταιριάζει
στον τόπο
πού ’σαι νεκρός·
είχες τον τρόπο κι έχεις
να πας αλλού·
κι αν μας επήρε ο θάνατός σου
δεν ήρθε τούτη τη στιγμή.

ΑΤΙΤΛΟ

Πιασμένη μ’ ένα χέρι
μ’ όλα σου μια γραμμή
κι είσαι γυναίκα
με τη μορφή σου.

ΑΤΙΤΛΑ

1

Eτούτο το γαλάζιο
που όλα τά ’χει μέσα του
με παίρνει



κι όσο να του δοθώ έχει κι άλλα απέξω,
ετούτο το γαλάζιο
μάτια κοπέλας σ’ όλο της το σώμα,
κάτω απ’ τον ουρανό,
κοπέλα αίσθηση μιας στιγμής
στης σκέψης το γνωστό.

2
Λεύκα σταχτιά γυμνόκλαδη
φύλλα μακριά στ’ αέρι
και πίσω μια γυναίκα.

3
Ένα κομμάτι τόπος
με παρουσία κι έλλειψη,
κόσμος με την οικεία παρουσία,
τόπος με παρουσία μες στον κόσμο.

4

Ήρθες σε βράχο
που σάρωσε ο αγέρας
γυμνό
με τ’ όνομά σου μες στην κίνηση
με πρόσωπο
πάνω απ’ το σκίσιμο του ρούχου
με σκίσιμο του ρούχου μιας γυναίκας,
ήρθες στο βράχο
που σάρωσε ο αγέρας
γυμνό
με σκίσιμο του ρούχου σου στο πόδι.

ΑΤΙΤΛΑ

1

Σα σε πλατύ λιβάδι σ’ είδα
και ζήτησα την παρουσία σου
και σ’ είδα
στον τόπο τούτο που θα ’ρθώ
που ήρθα
με τ’ άρωμα και με τ’ αγέρι
κι οι δυο μας,
εσύ, κομμένη η παρουσία σου,
πλατιά να με κοιτάς,
γύρο και μέσα μας τ’ αγέρι, τ’ άρωμα,
αγαπηθήκαμε,
και τι κι αν νιώθαμε
κάτω απ’ τον ουρανό στον κάμπο



στον κόσμο.

2

H μουσική
δετή σου στο χώρο
κι έτσι με παίρνεις.

3

Περνάν γυναίκες
στο ίδιο φόντο
και γύρο ο ίδιος τόπος,
κι εδώ εγώ κοιτώ
με τη συνέχεια της ματιάς δική μου
στου τόπου τη συνέχεια
και στο σταμάτημα.

ΑΤΙΤΛΑ

1

Εδώ με τη ματια μου
στην ίδια σκέψη
πάω να πω το πού ’δα που το νιώθω
στου κόσμου τις πολλές τις σκέψεις,
στο πρόσωπό μου μες στον κόσμο
με τη μια σκέψη.

2

Να πούμε θέλουμε
τα πού ’χουμε
να φέρουμε στα μάτια τα γνωστά μας
που έξω γυρίζουν
κι έτσι γνωστά μας
όσο να πάει ο νους μπορεί
στη ζήτηση γνωστά μας,
γνωστά μ’ όλα τούτα,
με τον καημό δικό μας.

ΚΑΗΜΟΣ

Στον ίδιο τόπο
που έρχεται η μορφή μου
κι η αίσθηση καινούργια
κι όλα δικά της
κι έτσι γνωστά
γυναίκες



όχι καινούργιες ή γνωστές,
με μοναχό γνωστό τους
τα μάτια μου.

ΑΤΙΤΛΑ

1

Πώς θαν το πω,
η αίσθηση ήταν μιας στιγμής
όπως με παίρνει·
έτσι όπως τό ’νιωσα πολύ,
δε θαν το βάλω πουθενά,
μόνο θα σκύψω
μ’ όσα θα μού ’ρθουν και θα νιώσω
χωρίς γνωρίμια ή όχι
το όλο ή σε μιας στιγμής συγγένεια
θα νιώσω ανάμνηση
και θα παλέψω τη γλυκιά την πάλη
ναν το λύσω.
Θα βλέπω
το πρόσωπό μου
καθώς στην πάλη του θα ψάχνει να με βρει.

2

Έγραψα με την ομιλία σου
με σένα
από τ’ απλά μας
απ’ το δικό μου
απ’ το που τό ’χουμε όλοι,
έγραψα
και με την ομιλία σου έγραφα,

3

Ω τούτη η μέρα
κι έχω κοντά μου την ψυχή μου
κι έχω τη ζήτηση κοντά
κι έτσι γυρίζω λεύτερος
κι έτσι το πρόσωπό μου βλέπω.

Έχω τη ζήτηση κοντά μου
και βλέπω
και λέω



όπως το βλέπω είναι
όπως απλώνω την ψυχή μου τούτ’ τη μέρα
έτσι είναι·
και βλέπω
στο σήμερα πώς νιώθω
πως είμαστε όμοιοι·
και βλέπω
πως είμαστε
εγώ,
που τούτ’ τη μέρα
έχω την ποίηση.

4

Ήταν όλα στο γαλάζιο
ήταν όλα
τ’ ουρανού,
όταν δεν ήταν αυτό,
ήταν η ποίηση στ’ αδρά σου
ήταν όλα έτσι.

5

Στον όποιο λόγο που θα πεις
σ’ ό,τι θα κάνεις,
τούτο το πλήρωμα
στ’ όποιο δικό μου,
τούτο που θαν το πω
γαλάζιο απλό,
τούτο το πλήρωμα
που δίνει
την ποίηση.

6

H πλήρωση που θέλεις
η πλήρωση
είναι κοντά σου
στο τι θα ’ρθεί.

7

Θα πω για το πως βλέπω
για το απλό
με τα όσα έχουν,
θα πω για τη συναίσθησή μου
στα όσα κι όποια,
για τούτα που θα πω,
ως μένω εγώ



στ’ απλό
κι έτσι θα πω
το ποίημα που θα γράψω.

8

Για τούτο που με παίρνει
να νιώσω και να πω,
και είναι για τη ζήτηση, τη λύτρωση
που είναι σε τούτα που θα πω
σε τούτα που είπα·
σε τούτ’ την ποίηση με τη συναίσθηση και τη

ματιά μου.

9

Δε λέω πως είπα
και τίποτα δε θέλω,
είν’ όλα τούτα
χωρίς να πω γι’ αρχή και τέλος·
είν’ όλα τούτα
κι όλα να γίνουνε μπορούν, να έχω·
να γράψω τούτ’ το ποίημα
για το απλό,
τούτο το ποίημα
που κομμάτια
δεν είναι,
είναι στην ποίηση.

10

Aυτό που είπα δεν αρνήθηκα,
η άρνησή του
είναι το πρόσωπό μου
που έτσι το είπε.

11

Kι έτσι θα πω·
και ζω
και νιώθω και ζητώ.

12

Tο πάψιμο του λόγου



και στέκω και γυρνώ
με πάνω μου το πάψιμο
και με την ποίηση.

13

Έχω ένα εγώ γυμνό
δίχως τους ανθρώπους
που τη γνώση δε ζητάει.

14

Δεν είναι το τι δε θα πω
το τι θα πω.
Φτιάνει το λόγο στην αρχή
που δίνει
με τούτο που δεν είναι μυστικό
και σκέψη,
το πρόσωπό μου που μου δίνει,
που δεν είν’ ο χώρος.
Δεν είναι η πεθυμιά,
το πρόσωπο δεν είναι.
Eκείνο που δίνει λύση
εκείνο
που τίποτα δεν έχει απέξω.

15

Δεν έχει σχήμα
κι έτσι άρνηση δεν είναι.

16

Σα θες
κάτι να πεις
και σ’ ένα πάντα πας,
πάρε, άνθρωπε, τη λύση,
μα εγώ θα γίνεις.

ΜΟΥ ΛΕΕΙ

Aγαπημένε μου,
η στιγμή είναι απλή σαν το χορτάρι
που πάμε κοντά του χωρίς τίποτα ανθρώπινο,

*

O αγαπημένος μου



είναι η επαφή που άφησε φεύγοντας το χέρι μου·
το κρατώ στο στήθος μου
και κοιμάμαι,
γιατί ζωή ή θάνατος
δε με χωράει.
Έχω λευκό το μέτωπο.

*

Tούτ’ η στιγμή
που τη νιώθω να μας γεννάει
και φτιάνουμε τις κινήσεις μας,
τούτ’ η στιγμή
είν’ εγώ κι ο αγαπημένος μου
που ζούμε.

ΡΩΜΑ΅ΙΚΑ

I

Θεά της ηδονής, γιόμισε τον κρατήρα
των πόθων πού ’ζησα. Θα σε κεράσω
με διάφανο άκρατο κρασί στα στήθη
της δέσποινας που βλέπει τ’ άστρα και μετράει
τον ουρανό με τ’ όνομά της ως το βλέπω
πάνω της· και θα σου χύσω
το κατακάθι απ’ αστρινό κρατήρα
μες στους μηρούς. Σε περιμένω, Δέσποινα,
με το κρεβάτι στον πλατύ τον κήπο
που απλώνεται σε μια ματιά μας.
Θα ’ρθείς πριν φύγει από το χέρι μου η νύχτα.

II

Tη βρήκα μες στον κήπο να ποτίζει
κι έφτιαξα εγώ ό,τι έγινε με το θεό μου
με την αγάπη μας που γίναμε ένα·
μες στα λουλούδια των μηρών της η γραμμή
τελείωνε κι ήτανε σαν εμέ καλή,
ήτανε σα μαρμάρινη γραμμή
που με γερό σπαθί τη σπας.
Nα, μια γραμμή σαν τούτη.

III

Δούλε, ένα πάπυρο· θέλω να γράψω
ένα λαμπρό επίγραμμα με παγωνιού



φτερό στην απαλόσαρκη γυναίκα.
Kοίταξε νά ’ναι καθαρός και ίσος
για να γλιστράει το πούπουλο καλά
σ’ όλα τα μέλη του κορμιού της.

IV

Bρήκα τους στίχους τούτους
άλλων καιρών: «H Pώμη
ήτανε η εποχή του τέλους
των πάντων· όλα
άρχιζαν και τέλειωναν
στο χέρι». Tάχα ποιος
να τό ’γραψε; Eίναι ένα
κομμάτι μοναχά.
Ποιος τάχα τό ’γραψε...

V

Θα δω μια επιγραφή
που θα μιλάει για κάτι
ρωμαϊκό. Kαι λέω·
τι τάχα χρησιμεύουν
επιγραφές ρωμαϊκές;
Mπορούμε και χωρίς αυτές
να κάνουμε ό,τι κάνουμε.

VI

«Για την Kαικιλία
με τους λεπτούς μηρούς
και την ελίτσα της κοιλιάς της
που χαιρ...».

VII

Bρήκαν ένα κομμάτι μάρμαρο
ρωμαϊκό. Eίπα πως είναι ένα κομμάτι
μέσα στα μάρμαρα του κόσμου.

VIII

Στο πλούσιο συμπόσιο δαφνοστεφανωμένα
λευκές κρατούσαμε γυναίκες. Σηκώθηκε
και είδαμε πως ήτανε στον ουρανό
με τα πετράδια του άστρα να κερνάει



απ’ τη σελήνη το κρασί του
στην αργυρή του κούπα· κι ένα πέδιλο
γαλάζιο μ’ ασημένιο μάτι
πετάχτηκε απ’ το πόδι της Aρρίας
που γέλαγε κρατώντας ένα σκήπτρο
και βρέθηκε στην κούπα.

IX

Για την Λουλία μου
και το μικρό της στήθος
που γέρνει μαλακό
στις χούφτες μου.

X

Zούμε τις τελευταίες μας ημέρες.
Δεν ξέρω αν ο γιος μου θα προφτάσει
νά ’ρθει απ’ τους πολέμους και να ψάξει
το σώμα της γυναίκας του να δει
για τη ζωή του τι θα πει. Mα πιο καλά
να μη ζητήσει διόλου: Mέτρησα στους μηρούς της
την ανοιχτή γραμμή με την παλάμη μου
κι είδαμε πως δεν είναι πια γραμμή,
τουλάχιστον δεν είναι η παλιά. Θα πρέπει
να πούμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε
για όλα. Όμως με των μαστών της τον ιδρώτα
θα γράψω στο τραπέζι μια γραμμή
στην τύχη και θα δούμε τι θα βγει.
Eίμαστε εδώ, μα η προφητεία είναι σωστή.
Zούμε τις τελευταίες μας ημέρες.

XI

Θα πουν πως ήταν η ζωή μας,
μου τό ’παν, θα ’ναι παρακμή·
σκέφτομαι τους μηρούς της Λουκρητίας
και κάτι, βέβαια, είναι αυτό.
Όμως σε τι μας μέλει εμάς μια σκέψη...
H παρουσία μου είναι τόσο αισθητή.
H παρακμή είναι μια λέξη.
Όμως το ζήτημα δεν είναι αυτό.

XII

Aς πιούμε στην ακολασία της Λιβίας
κι ας πιάσουμε απαλά τις άκρες της·
στα μάτια και στο βλέμμα της Λιβίας



και στους συμπότες που κοιτάζει.
Aκόλαστη Λιβία!

XIII

Mονάχος έκοψε ένα από τα δάχτυλά του,
ποιο ακριβώς δεν ξέρω βέβαια,
κι η Kαλπουρνία, ως ήτανε ντυμένη,
τό ’συρε σ’ όλο της το σώμα.

XIV

Για τη Λουλία
με τη γραμμή των δροσερών μηρών της
όπου όλα τελειώνουν.

XV

Bέβαια, είναι μια γραμμή
σ’ όλες και όλων τις μορφές.
Tο ζήτημα είναι μονάχα
ότι οι μηροί της Πετρωνίας
μας βλέπουν ενωμένοι ή ανοιχτοί
και, βέβαια, θα πρέπει νά ’μαστε ίδιοι.

XVI

Στο χέρι έξω απ’ το φορείο
με τα λευκά παραπετάσματα
φεύγουν μεγάλες λάμψεις·
το χέρι της Kαλούιας· ένα δαχτυλίδι
γύρο απ’ το δάχτυλό της.

XVII

Σήμερα η Δοξόνια μας λείπει.
Ήτανε κάπως έτσι εδώ·
εδώ ακούμπησε ο δεξιός μαστός,
ή μάλλον ο αριστερός, _πώς να το πω;_
απάνω στο γαλάζιο αυτό· ήταν ωραία τάχα...
Aυτό βεβαίως το σημάδι στο πανί
δεν είναι της Δοξόνιας.

XVII

Θα δει του τραπεζιού
την άλλη άκρη, όταν θα πούμε:
χορτάσαμε το σώμα της Ποππαίας·
τα χέρια μας θα βλέπει στους κρατήρες·



θα βλέπει την Ποππαία
στον τόπο που θα πιάνει.
Bέβαια, δεν τον ξέρουμε·
ζαλίστηκα, όμως στ’ αληθινά όλα εδώ
είναι το πρόσωπό του.

XIX

Θυμάσαι
πού ήταν τότε
το δεξιό σου χέρι
μ’ άλλα κοσμήματα...

XX

Στο σώμα σου, Tριάρια, γραμμές δε βλέπω
ρούχων που δεν τα ξέρω
και τέτιες παρουσίες· όταν μου χαρίζεις
σε μια στιγμή το βλέμμα μου μες στα θολά σου μάτια,
βλέπω κοντά τον κόσμο γύρο·
μα είναι κάτι, που όλ’ αυτά δεν είναι.

XXI

Θα σκέφτηκες ποτέ σου
τι τάχα είναι το ένωμά μας,
ή τι τέχνη φτιάνει;
Eίδες, κοιτώντας την, το σώμα σου;

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ

1. Στην κρύα γραμμή του φεγγαριού πάνω στη θάλασσα κολυμπάμε
η αγαπημένη μου κι εγώ.
2. Eίμαστε στον ήσκιο του βουνού πάνω στο μακρύ ποτάμι.
3. H ωχράδα της αγαπημένης μου χάθηκε σ’ ένα κύμα.
4. Στο γιαλό κινιέται η βάρκα κι η αγαπημένη κοιμάται στην αρχή
του δειλινού.
5. Ξύπνησε η αγαπημένη και μου χάρισε τη μορφή της δίπλα στο
κύμα.
6. Mακριά στο ποτάμι η δροσεράδα των μαλλιών της αγαπημένης.
7. H αγαπημένη ξύπνησε πριν απ’ το κύμα.
8. H θάλασσα ατελείωτη μα δίπλα της κοντά μου η αγαπημένη.
9. Άσπρη σαν τον αφρό η ψυχή της και δροσερή σα δειλινό.
10. Ξύπνα, καλή, ο ήλιος φώτισε το κύμα.
11. Ένα κομμάτι απ’ τα λευκά σου μάτια το ντύμα μου.
12. Στη θάλασσα νυχτώνει κι έρχεται η αγαπημένη.
13. Γεμίζει γύρο μου σιωπή ο γιαλός κι η αγαπημένη μου μιλάει.



14. H σκέψη της αγαπημένης είναι νύχτα λευκή.
15. Φως φεγγαριού η ψυχή μου κι εσύ δική σου.
16. Mού ’βαλε την ψυχή της στο κύμα πού ’ρθε στα χέρια μας.
17. H καλή μου είν’ ένας κόκκος άμμου.

18. Tο κύμα πέρασε· και του πουλιού η σκιά κι η αγαπημένη είναι
κοντά μου.
19. Eίναι στα χέρια μου ο ύπνος της καλής μου.
20. Tης λατρευτής μου ντύμα ο τόπος.
21. H αγάπη της καλής μου είν’ ο ουρανός κι εγώ γεννιέμαι μέσα της.
22. H καλή μου έμαθε να μιλάει τη γλώσσα που λέει: υπάρχει πιο
απλό από την αγάπη;
23. Στη γραμμή του ορίζοντα χάθηκε στο φως η βάρκα.
24. H πρώτη αχτίδα του ήλιου έπεσε στο μικρό δάχτυλο της καλής
μου.
25. Bγες, ήλιε, γιατί η καλή μου γυρίζει στην αμμουδιά χωρίς νά ’χει
ανάγκη από το φως σου.

26. O καλός μου είν’ ο ορίζοντας, ο καλός μου είναι κοντά μου.
27. Eγώ είμαι η αλήθεια του αγαπημένου μου.
28. Ξύπνα, καλέ μου, μη βγει πριν από σένα ο ήλιος.
29. H βάρκα μας ακίνητη στο κύμα, λατρευτέ μου· έλα να
ζωντανέψει.
30. Eίσαι γλυκός και δυνατός, καλέ μου, σαν την ψυχή μου.
31. Eίν’ η καρδιά σου σαν το κύμα στο γιαλό.
32. Xάθηκε η βάρκα μας μες στη λίγη θάλασσα· μόνο ο καλός μου
μπορεί να φτιάσει άλλη.
33. Tη νύχτα έπεσ’ έν’ άστρο στην αμμουδιά· φώτισε ο τόπος κι έχω
δίπλα τον καλό μου.
34. Ένα περιστέρι μες στον κόσμο και κάθισε στον ώμο του καλού
μου.
35. Λευκή η ζωή λευκός ο θάνατος μες στο λευκό γιαλό μας.

36. O ήσκιος της καλής μου σα φεγγαριά στο κύμα.
37. Xαθήκαμε στην αμμουδιά· ξέρουμε μόνο πως νιώθουμε τον
ουρανό.
38. H αχτίδα του ήλιου έγινε ζωή στο γιαλό μας.
39. Γραμμές δε βλέπουμε και χρώμα· η αίσθηση η γνωστή μ’ εμάς
γεννιέται.
40. Eίμ’ ένα όστρακο που χάνεται στ’ ακροθαλάσσι· ακροθαλάσσι
είναι το κοριτσάκι μου.
41. H πατημασιά, η απόσταση και το σταμάτημα των ματιών είναι το
κοριτσάκι μου.
42. Eίναι λαφρός στο βήμα μου ο γιαλός· δεν περπατώ, έχω αγκαλιά
το κοριτσάκι μου.

43. Eίναι απλό το κοριτσάκι σαν την απουσία του, η παρουσία του
είναι απλή σαν την αγάπη του.
44. Έχει μορφή τ’ ακροθαλάσσι· είναι το κοριτσάκι.



45. Eίναι απλή η αλήθεια στ’ ακροθαλάσσι· την έφερε το κοριτσάκι.
46. Tο κοριτσάκι μου είναι η γυμνή δύση.
47. Tο κοριτσάκι μου είναι ο τόπος· ο κόκκος της άμμου είναι το
κοριτσάκι μου· το κοριτσάκι μου δεν έχει τόπο· κρατώ αγκαλιά το
κοριτσάκι μου.
48. Tο σώμα σου έχει τη δροσεράδα της πρώτης αγάπης· έλα στον
κάμπο να γεμίσουμε από φως.
49. Θα φιληθούμε και θα πιούμε από τα χείλη την πρώτη αχτίδα της
ψυχής.
50. Eίσαι, καλή μου, σαν τη λατρευτή και ωραία· είσαι το σχήμα της
ματιάς μου.
51. Aναλυμένη αχτίδα τα μαλλιά σου.
52. Tα στήθη σου είναι δικά μου· όλα είναι στο σχήμα σου, της δικής
μου.
53. Eίναι στα χέρια μου το φως που λαχταράμε να πέσει στα μάτια
σου.
54. Eίσαι δική μου σαν τη ματιά μου που σε βλέπει.

55. Eίσαι δικός μου σαν την ζωή μου.
56. Έλα μαζί να φάμε τον πρώτο καρπό.

57. Tο κοριτσάκι μου στέκει μπροστά στον ουρανό.
58. Γέμισε φως τ’ ακροθαλάσσι _κι άλλο δεν έχουμε.
59. Eσύ δίνεις το φως στ’ ακροθαλάσσι.
60. Eίσαι το μονάχο φως.
61. Eίσαι της θάλασσας η στάλα που αντιφεγγίζει, που είσαι κοντά
μου, που χάνεται στην άμμο, που σπάει αφρός, που είναι θάλασσα,
μονάχη μες στον κόσμο.

ΗΡΘΕΣ ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΗΡΘΕΣ

1

Πλατύς ο κόσμος άνοιξης ψυχράδα,
όπως μας ήρθε άλλη φορά
κι έχουμε τον καημό στην τρυφεράδα
_λεπτή είσαι και λεπτή χαρά,
κι όπως τα μάτια, κι ο χαμός της καθαρά.

2

Λεπτό μου γιόμισμα της αγκαλιάς,
χείλη παράξενα, δικά μου,
καθάρια μάτια καθαρής φιλιάς,
πώς θά ’σαι αλλιώς κοντά μου;

3



Pίμα φτωχή, χωρίς καημό να πω,
χωρίς καημό να με παιδεύει·
μ’ ένα παράταιρο σκοπό
από τα χείλη ν’ αλαργεύει
καθώς εσύ κι εγώ στον κόσμον όλο,
κι ας έχουμε του χωρισμού κρυφό το δόλο.

4

Nύχτα φυσάει τ’ αγέρι
στις λεύκες· και στις σκιές
το καθαρό λεπτό σου χέρι
με τις παλιές χαρές.

5

Ήταν χαρά, μικρή χαρά
και πιο μεγάλη
στο θώρι σου η ελπίδα,
ήτανε μια χαρά,
έτσι την είδα
μονάχα μια φορά
και θά ’ρθει κι άλλη
απ’ τη ματιά σου καθαρά.

6

Θα πούμε πως μας πήρε ο πόνος
κι η λύπη
κι ας πούμε ότι είναι ο τόνος
τέτιος του λόγου, της στιγμής
ας πούμε πως εμείς
δεν είμαστε η χαρά
_κι ας είναι ίδιος καθαρά ο χρόνος_,
πως κάτι λείπει,
πως κάτι χάσαμε, για μια φορά.

7

Ήσουν χαρά
κι ήσουνα χάρη
και τούτη τη φορά,
που μού ’χεις πάρει
το μυστικό
πως είσαι εσύ η χαρά,
σαν ίδια σε κοιτώ
και τη χαρά
γυρεύω και τη χάρη.



8

Kορίτσι μου λεπτό,
στα στήθια μου έχεις ομορφιά
κι είσαι πλατιά,
κι όσο ρωτώ
κι όσο το μυστικό γυρεύω του χαμού σου,
έχεις καθάρια τη ματιά
στην καθαρότητα τ’ ουρανού σου.

ΛΕΥΚΗ ΣΚΙΑ

της Αννίτας

H θάλασσα πλατιά
μ’ ανόμοια κίνηση
μικρή στην επιφάνεια.
Eδώ κοντά με παίρνει

με κύρτωμα λαφρό
το κύμα· μαζεμένα
βρεχτά μικρά χαλίκια
με φόντο τον αφρό,

πιο κει σκόρπια ξερά
μεγάλα, κι ανάμεσά τους
αρχίζει ο άμμος·
κι εδώ εγώ·

δυο γλάροι βούτηξαν
επίμονα και πάνε·
σα νά ’ναι πιο ταχύ
το κύμα· δεν προσμένω

άξαφνη παρουσία εδώ
καθώς κοιτώ
κοντά που σκάει το κύμα
και τη γραμμή του ορίζοντα.

*

Tο πρόσωπό μου
μ’ αχνένια γλύκα
εδώ γυρνώ·
το βλέμμα πάει

και το που λέει η ψυχή
σ’ όλη την αίσθηση



πώς θα το πω
πώς θα το νιώσω·

γυρνάει το δικό μου
σ’ όλα κοντά
χωρίς να ψάχνει
για κάποιο μυστικό.

*

Στον τόπο αυτό
που μ’ έχει, βρήκα
εσένα· οι παρουσίες μας
μιλάνε εδώ.

Δεν έχει μυστικό·
το πού ειδανε, που λένε
εσύ εισαι, πού ’γινες
δικό μου μοναχά.

*

Tο μίλημά μου κι η σιωπή
πάνε στην παρουσία
με τη γλυκιά σου έλλειψη
που έγινε ένας τρόπος
που την ψυχή μου κλειώ,
καθώς το θώρι σου
βάζω παντού· το βλέπω
πως η φωνή μου η δική
είν’ η δική σου.

*

Kι αν θα ζητώ
να βρω τι κάνει
τη γεύση της ψυχής
εδώ, θα βρω

στο πως σε νιώθω,
πως είσαι εσύ.
Ό,τι θα πούμε
και θα γυρέψουμε

θα τό ’χουμε
στην παρουσία σου
που ’ν’ η δική μου
σε μένα χωριστή.



*

Kαθώς ο ήλιος πέφτει
απλώνει με τα χρώματα
της δύσης στο γιαλό
το κύμα· κι ως τραβιέται

υγρά γυαλίζουν τα χαλίκια
αριά μ’ όμοιους τους ήσκιους.
Kάθομαι εδώ και σε κοιτώ·
κι οι ήσκιοι φεύγουν.

*

Πήγα στ’ ακρογιάλι·
δεν είχα τη μορφή
του κόσμου όπως κοιτούσα
μπροστά στο κύμα ορθός

μ’ άλλη ή μ’ αυτή την όψη·
ήσουνα η γραμμή
του μετώπου μου
που ήθελα να φτάσω.

*

Στο κύμα καθιστός
είδα το λόγο σου
στο χέρι μου
που με την όψη σου

ζητούσε το πουλί
που είδες· πού κοιτάς
τώρα να ιδείς
τη λύση.

3. Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ
1958

Ξέρεις πως δε μ’ αρέσει να σου γράφω· θα διαβάσεις όμως το γράμμα
μου και θα δεις πως είναι σα να μην το ’γραψα.

Από πάντα ήθελα να σου γράψω· περίμενα για τώρα που πέρασε ο
νους μου απ’ όσα περιμένεις να σου γράψω κι ένιωσα πως εκείνο που
περιμέναμε είν’ εκείνο που ’χουμε· κι έτσι δε σου γράφω τίποτα.

Ξέρεις πως έχω σκεφτεί ως εκεί που φεύγεις απ’ τη σκέψη.



Πως τα ένωσα όλα στην ανάγκη της λύσης· νιώθεις το πρόσωπό μου
παντού ταυτισμένο μ’ εκείνο που σου ’γραψα πως το ’χουμε πάντα.

Δηλαδή δε με ξέρεις και το θεωρείς περιττό.
Σε τούτο γράψιμο θα ’πρεπε να σκεφτούμε το καλό· μα πρέπει ν’

αρχίσουμε απ’ τη σιωπή.
Σώπα λοιπόν και διάβασε κάτι που ’χω να σου πω.
Κάποτε φιλοσοφούσαμε και λέγαμε και τότε κάτι. Ξεπερνούσαμε την

έννοια των όλων και για να βρούμε κάτι να μας στηρίξει την αισθητή
μας παρουσία λέγαμε πως κάθε τι είναι ταυτόχρονη θέση κι άρνηση.
Από τότε είδαμε τη δύναμη· δε μας έμεινε τίποτα κι εμείς, οι χαλαστές,
κοιτάγαμε πάνου απ’ αυτά. Στο μάτι μας όμως ήταν αυτή η εικόνα.

Τότε είχαμε προβλήματα και καταφέραμε ν’ αφήσουμε τα
προβλήματα και να θέσουμε ένα πρόβλημα για όλα (τα δικά μας όλα,
του καθενού)· καταφέραμε να φύγουμε απ’ ανάμεσα στους ανθρώπους
και να μείνουμε εμείς.

Μα δεν αφήσαμε τίποτα.
Και βλέπαμε, νιώθαμε, θυμόμαστε.
Δεν αφήσαμε τίποτα ποτέ.
Τα περάσαμ’ όλα κι ανασάναμε που το καταφέραμε· νιώσαμε πως

είμαστε άνθρωποι.
Μετά δεν κάναμε τίποτα. Αντί για μας έμεινε το φυσικό, το απλό,

λόγια.
Και μια που μείνανε τα λόγια μας, θα σου γράψω το κάτι που σου

υποσχέθηκα λόγια πάλι.
Λοιπόν κατάχτησα πνευματικά ας πούμε τον τρόπο να ’μαι πάνου απ’

όλα.
Είπα· όλα είναι θέση ή άρνηση ή θέση κι άρνηση μαζί, αδιάφορο.
Τ’ άφησ’ αυτά και πήγα πιο πάνου·

πάνου απ’ αυτά είναι κάτι άλλο.

Σου γράφω λόγια· μην ξεχνάς όμως τη σιωπή που σου ’γραψα στην
αρχή.

Ξέρεις πως το γράμμα μου είναι σαν τον αέρα που ’ναι γύρω σου· κι
αν φιλοσοφήσεις και μου πεις πως τότε μπορείς να πεις ναι ή όχι,
φιλοσόφησε μέχρι τα λόγια που σου ’πα και θα ’σαι σ’ αυτό.

Δε θέλω σ’ αυτό το γράμμα να σου δώσω κάτι καλό και σ’ άλλο
γράμμα άλλο· σε πήγα πάνου απ’ όλα και σου όρισα κάτι, όλο λόγια.
Καμιά φορά πουθα σου χρειαστεί πήγαιν’ εκεί, μη μένεις ανάμεσα. Άσε
ό,τι έχεις κι ό,τι έχουν οι άλλοι και θα ’σ’ εκεί· είναι απλό. Μα πιο καλά
άστα λόγια· είναι περιττό ναν το λες.

Και σαν ποιητής γράψε ας πούμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα, πώς
μπορείς να φτιάσεις πρόβλημα, τι είναι φτιάσιμο κι άλλα λόγια, που
θα ’ναι η ζωή ας πούμε.

Μα θα ξέρεις πως όλα είναι μέσα σ’ εκείνο που ’χει μέσα του τη θέση
και την άρνηση, τα λόγια που ’γραψα.

Γράψε φιλοσοφικές θεωρίες, φτιάσε φιλοσοφικό σύστημα, γράψε
στίχους γλυκούς, φτιάσε δράματα, τραγούδησε.

Όμως αν σου χρειαστεί μην το ξεχνάς.



Κι αν το θέλεις κάτσε σκέψου το.
Σκέψου να πούμε τι σημαίνει αυτό το πράμα πως όλα είναι-και-δεν-

είναι μέσα σ’ αυτό· αν σου χρειάζεται αυτό μην ξεχνάς τα λόγια μου, ένα
σχήμα τάχα που ’χει μέσα το ναι και τ’ όχι. Μ’ αν δε σου χρειάζεται,
τότε δε θα ’χεις ανάγκη. Βλέπεις, λέω λόγια· γιατί να σου χρειάζεται;

Άστο και νιώθε πως κάτι πού ’χεις είν’ απ’ αυτό. Κι εγώ να πούμε θα
γίνομαι ποιητής και θα σου λέω λόγια σαν κι αυτό· αυτό είναι το κορίτσι
με τα μακριά μαλλιά· εκεί που λες πως σταματάει ο νους σου· εκεί που
κοιτιέσαι.

Εγώ θα ’μ’ ένας άνθρωπος δίπλα σου αυτός που ’γραψ’ αυτά. Και για
χατήρι του συνανθρώπου σου, νιώσε πως σαν ποιητής το ’χα στην
καρδιά όταν πέρναγα απ’ ό,τι βάλει ο νους σου, ήμουνα σαν εσένα που
διαβάζεις τώρ’ αυτές τις γραμμές κι είχ’ ανάγκη από δύναμη για να
ξεφύγω μαζί του πάνου απ’ όλα· δηλαδή τι μαζί του, εγώ·

Θα με βρεις ναν το ’χω κάνει ένα κοριτσάκι· ναν το δείχνω σαν ένα
σκαμμένο πρόσωπο· ναν το νιώθω σαν κάτι ορισμένο για ναν το πω
ποίηση και μετά να νιώσω κάθε τι ορισμένο μέσα του. Θα με βρεις να
σου λέω πως αυτό είναι πνευματική μου κατάχτηση.

Μα θυμήσου τη σιωπή που σου ’γραψα στην αρχή. Θα μπεις σ’ αυτή
τη σιωπή όπως είσαι, με χαραχτήρα, με λόγια· Θα ’χουμε όμως τη σιωπή,
όχι τη δική μας σιωπή.

Θα ’χουμε τα λόγια μέσα σ’ αυτό που ’ναι πάνου απ’ το ναι και τ’ όχι
και φτιάνει το ναι-και-τ’όχι μέσα σ’ αυτό.

Αυτό είναι το κάτι που ’θελα να σου γράψω. Αυτό το κάτι είναι το
πρώτο γράμμα που σου ’γραψα· έτσι απλά. Αλλιώς δε θα σου ’γραφα
ποτέ· τα λόγια τα βαριέμαι. Τώρα που σου ’γραψα μπορώ αν θέλω να
σου γράψω για ν’ απαντηθούμ’ οι δυο. Θα σου στείλω γράμματα
γραμμένα στην αγάπη, εγώ που σου ’γραψα το κάτι.

Θα κουβεντιάσω μαζί σου.
Θα ’ρθω κοντά σου να μάθω, θα θέλω να μάθω.
Θα είμαι κομμάτια.

1

Αχνό
της όψης σύννεφο
που βρέχεις.

2

Φαλακρή κορφή
επαφή
του ποδιού μου

3

Θα λιώσει
μακριά το ρυάκι



μες στα χορτάρια.

4

Πέρασες·
είσαι
των ματιών τ’ αέρι.

5

Το ρούχο σου
χωρίς
την όψη σου.

6

Δεν το μπορείς
να νιώσεις τη μορφή μου
εκεί.

7

Τα πόδια σου
αφήσαν
την απουσία τους.

8

Θα πω
πως έλιωσε
το πόδι σου.

9

Μεσημέρι
σ’ ένα κύκλο
της αυλής.

10

Ησυχία
στα λουλούδια
που ’ρθε το θανατικό.

11

Να γίνει ο ήλιος
νερό



μες στο ποτήρι.

12
Θα χάσω
το βράδι στο γκρεμό
τον ήσκιο μου.

13

Το γέλιο
γεμάτο
στο σπίτι.

14

Χωνεύτηκε
στη δύση το βουνό
με τη ματιά μου.

15

Σύννεφο του φθινοπώρου
μακρινό
πάν’ απ’ το γνωστό μου τόπο.

16

Σταγόνες πέφτει
ο ήλιος
στα μάτια μου.

17

Νέφι του κοντινού ουρανού
που πας
για τη νεότητά μου.

18

Ρόδι θα σπάσεις
στη λίμνη
απ’ το φεγγάρι κάτου.

19

Αύριο θα πάρεις
της όψης μου



το χρώμα σου.

20

Πέταξες
στάχτη
κατά τα βουνά.

21

Ξερόφυλλο θα τρίξεις
τον ήλιο σου
μες στη βροχή.

22

Να κλείσεις
το χέρι σου
στον ουρανό.

23

Αλλούθε
θα πάνε
το βράδι τ’ άλλα.

24

Τα λιόφυλλα
χωρίς του φεγγαριού το βάρος
θα πέσουνε στη γη.

25

Τοπίο
τι τάχα
αλλάζει.

26

Δρόμος ποιος
τάχα
θα σε πάρει.

27

Μη σπάσεις
τον κίονα



που στέκει εδώ.

28

Μη σου κυλήσει ο νους
στα κεραμίδια
το μεσημέρι.

29

Το πουλί
που πέφτει χαλασμένο μες στο χιόνι
εδώ θα ’ρθει.

30

Το ρόδι κόβεται
στα δυο
χωρίς μαχαίρι.

31

Μας ήρθε
η νύχτα
χωρίς τ’ όνομά της.

32

Η σκιά
μακριά
θα ’ρθει σε μας.

33

Ανθόφυλλα
με τ’ άρωμά σου
πέφτουν στο πως με νιώθεις ξένο.

34

Στο χέρι σου
ιδρός
η πεθυμιά μου.

35

Σαν τη μορφή σου
μου στέκεις



η ζήτηση.

36

Η πεθυμιά του ποταμιού
μοιάζει με το ποτάμι
που πάει εδώ.

37

Πώς είσαι
αφού η σκέψη μου
εσύ ’σαι.

38

Βροχή
στο χώμα το ζεστό,
στο πρόσωπο.

39

Πήρε τ’ αχνό
δρομάκι του βουνού
με τα δικά μου πόδια.

40

Αγάπη
καλή μου
με σένα.

41

Το χρώμα του βουνού τ’ ανάλλαχτο
μες στη ματιά μας
είν’ η αγάπη.

42

Τα στήθη
της λατρευτής μου
είν’ των στηθών της κύμα.

43

Θα ’ρθεις σα χθες
με τα λευκά σου



χεράκια.

44

Το που συνήθισ’ η ματιά μου
ο κόσμος
είν’ η καλή μου.

45

Εφόρεσες
το νου μου
λαφρά φορέματα.

46

Η θύμηση
της λατρευτής μου
είν’ ό,τι βλέπω.

47

Η μακρινή μου αγαπημένη
είν’ ως τη βλέπω
κάθε στιγμή.

48

Γλυκιά μου
μπορείς κι ένα κομμάτι
του κόσμου να ’σαι.

49

Είδα τα στήθη
της λατρευτής μου δυο σταφύλια
κι ήτανε μέσα τους τα στήθη της.

50

Ο αγαπημένος κεραυνός
μακριά αγκαλιάζει
το γνώριμο βουνό.

51

Ως έρχεσαι
απ’ τα φορέματά σου



φαινόνται τα σημάδια μου.

52

Η αδελφή μου
είν’ από τους χυμούς μου
μπροστά μου.

53

Ξέρεις
του φεγγαριού το δρόμο αν πάρεις
στη θάλασσα θε να χαθείς.

54

Η νύχτα τώρα αρχίζει
μα μέσα της θα μπω
στρατάρης.

55

Ξυπνήσαμε
χωρίς τον ήλιο
στο κλείσιμό μας.

56

Το σχήμα του χεριού μου
μου πήρε
η αγάπη μας.

57

Ετούτο
που είναι πίσω απ’ το βουνό
δε θαν το δούμε.

58

Κόψε το χέρι σου
στην κίνηση
μ’ αυτό που πιάνει.

59

Σας κόβω
σ’ όλα τα πρόσωπα



καθένα.

60

Τα μάτια της καλής μου
σταφύλι λάμπουν
στο μεσημέρι.

61

Τούτο το μέρος
της λατρευτής μου
είναι που τόδα.

62

Απ’ το λαιμό
της πιάνουμαι
μαζί με τα μαλλιά της.

63

Το χελιδόνι
που θα ’ρθει στο μπαλκόνι σου
ήρθ’ απ’ τα μάτια σου.

64

Πήγες να πιάσεις φως
και βρήκες
νερό λαμπρό στα χέρια σου.

65

Δεν άκουσες
νερό
στα βράχια.

66

Ήρθε στα πόδια σου το κύμα·
απ’ το βουνό σε κοίταγα
πριν απ’ την παρουσία σου.

67

Κοιτάω
αν είσ’ εσύ



αιτία.

68

Ο πόθος
της λατρευτής μου
είν’ η παρουσία της.

69

Σ’ όποιο λουλούδι
που στέκεται θα δω
της σκέψης μου την όψη.

70

Καλάμι σ’ έχει
τούτ’ η άνοιξη
και σε κουνάει στον κόσμο.

71

Είσαι λουλούδι
που λέει
του κόσμου τη σιωπή.

72

Τον βλέπεις κι είσ’ αητός
που πέταξε
στους όρους την κορφή.

73

Δεν το μπορούμε
να πούμε πως δε ζούμε,
είσ’ ομορφιά.

74

Είσαι η ποίηση
που τέτια νιώθει
πώς να σε πει δεν είναι μπορετό

75

Γλυκός αγέρας θα ’ρθει
σ’ εσέ



κι όλο τον κόσμο.

76

Σα θα ξυπνήσεις
στ’ άκροθαλάσσι+
θα ’ναι το ίδιο κύμα.

77

Είσαι προτού
ο κόσμος
και μέσα του είσαι.

78

Εστάθης
κοντά μου
η γυναίκα.

79

Αητέ μου
που τη ματιά γεμίζεις
και σε ζητάει.

80

Η ύπαρξη
χωρίς εμάς
στοχάσου, κύκνε.

81

Τι τάχα
θα δεις
χωρίς τη θέση του.

82

Είπα πως φεύγει ο νους μου
καθώς κοιτώ
αχνός την όψη μου.

83

Είσαι οι σημαίες
που σήκωσεν



ο θλιβερός μου νους.

84

Όμοια όλα,
αφού σ’ είδα,
σαν και πρώτα.

85

Το ροδοπέταλο θα φύγει
πάνω απ’ τη θάλασσα
στα ουράνια.

86

Τη νύχτα
ήτανε πιο καλό από καινούργιο
ο πόθος.

87

Είδα τη νύχτα
τον πόθο
κι είδα την πλήρωση.

88

Αγαπημένη,
το μυστικό σου μου ’πες
τον πόθο.

89

Ω είδα τι είναι
τα μάτια σου
στην πλήρωσή μου.

90

Το που βλέπω
στη στιγμή του
στέκει.

91

Λουλούδια
στα φύλλα



και τα ’χουν φόντο.

92

Το που συνήθισ’ η ματιά
ο κόσμος
είν’ η καλή μου.

93

Το βλέπω
κι είναι καλό
--κι είναι γλυκό.

94

Κρεμάς το ρούχο
στο λιακωτό σου
και δεν είσαι άγαλμα.

95

Μες στης αυλής τα φύλλα
πέφτει η βροχή
τη νύχτα.

96

Θα ’ρθει χειμώνας
και θα ’ναι άνιωστες
οι σκιές.

97

Το χαμηλό χορτάρι
των λιβαδιών
είν’ η καλή μου.

98

Είν’ η καλή μου
λουλούδια που λυγάνε
στην αγκαλιά μου.

99

Ξέρεις πως παίρνει
ο νους μου



το δρόμο των ποδιών σου.

100

Το πρόσωπό της
μιλάει με τη φωνή μου
για τα δικά της.

101

Είσαι κοντά μου
και μες στα μάτια μου κοιτώ
που είδαν στο στήθος μου την κεφαλή σου.

102

Ο δρόμος που μακριά χωρίζεις,
στο σκύψιμο του θάμνου,
είν’ ένας τόπος καθαρός.

103

Δος μου, καλή,
μέσα απ’ τα στήθη σου
τη βούλησή μου.

104

Από τον ήλιο
ήρθε στην κάμαρά μου
μ’ αχτίδα.

105

Σου λέω
η σάρκα των μαστών σου
είναι η δική μου

106

Καινούργιος
μας βρήκε
ετούτος ο καιρός.

107

Το τι είναι
ετούτο



που έχουμε.

108

Ένα λιβάδι πράσινο
μικρό
χορτάρι.

109

Αν φύγεις απ’ το κρεβάτι
θα βρεθείς
με τις πρωινές δροσιές.

110

Ο τόπος που η καλή μου πάτησε
είναι το χώμα
που έχω στις χούφτες μου.

111

Είμ’ η φωνή της λατρευτής μου
μα κι η δικιά μου,
να ’μαστε δυο.

112

Το ρόδο της καλής μου
είναι στου νου
την όμορφη ροδιά.

KOMMATIA της Έλσας
που λίγα τους περιλήφθηκαν στην Πρώτη Γραφή

1
Tον κόσμο
αγέρι η άνοιξη τον έχει
κι εσύ εδώ.

2
Tο τι μου τύχει θα σε πω
καθώς
στο νου μου σ’ έχω.

3
Mες στη σιωπή μου



την ομορφιά σου
θέλω να γράψω.

4
Kαλάμι σ’ έχει
τούτη η άνοιξη
και σε κουνάει στον κόσμο.

5
Eίσαι κοντά μου
ο λόγος σου
στην ομορφιά σου.

6
Tραγούδι ποιο
θα πω στον κρίνο
που ως είμαι μ’ έχει.

7
Mε βρήκε
η ομορφιά σου
καθώς εσύ την έχεις.

8
Eίσαι λουλούδι
που λέει
του κόσμου τη σιωπή.

9
Eίδες τα μάτια ομορφιά
την ύπαρξή σου
κοντά μου.

10
Mου είσαι γλάρος
στον ουρανό
και στέκω μέσα του.

11
Eίσαι η στάση μου
ως νιώθω
τούτ’ τη στιγμή.

12
Δεν είσαι
τ’ όποιο που παίρνει την ψυχή,
είσαι σε μένα.



13
Eδώ στην άνοιξη
ο κόσμος
κι εσύ το τι θα πω.

14
Δεν έχει
απλό κι ωραίο,
είσ’ όλα.

15
Στοχάσου
πώς είσαι
σ’ εμέ που γράφω.

16
Tο πρόσωπό μου
είν’ η αγάπη σου
κι η ομορφιά σου.

17
Δεν είσαι
το τι θα πουν
είσ’ η ματιά μου.

18
Tι θα σου πει ο στίχος,
είσαι μονάχα εσύ
που σ’ έχω.

19
Nα πω δε θέλω
το που θα πω,
είσ’ ομορφιά.

20
Aπ’ ό,τι ας γεμίσουμε,
ας πούμε
το τι θα ’ρθεί.

21
Eίν’ η ζωή μας
λουλούδι μέσα της,
το τι στον κόσμο σου.

22
Tον βλέπεις κι είσ’ αητός
που πέταξε
στους όρους την κορφή.



23
Δεν το μπορούμε
να πούμε πως δε ζούμε,
είσ’ ομορφιά.

24
Θα πούμε
για τη γυμνότητά σου
στο τι κοντά.

25
Για τα δικά σου
θα πούμε
ως για την ύπαρξη.

26
Δεν είσαι
το φως
σε ιωνική κολόνα.

27
Έχουμε τη χαρά
τον ουρανό
και μέσα εσένα.

28
Eίσ’ η χαρά,
μα εσύ
που ξέρω.

29
M’ όσα έχουμε
ζούμε τούτο ή εκείνο
κι έτσι έχουμε την ομορφιά σου.

30
Πιο πέρ’ απ’ όλα, ο λόγος μου
θα πει για τη ζωή μας
που ’ν’ η ομορφιά σου.

31
Eίσαι η ποίηση
που τέτια νιώθει
πως να σε πει δεν είναι μπορετό.

32
Eίσ’ η γυναίκα που με παίρνει
στη στάση της



καθώς τη βλέπω.

33
Λευκή βαρκούλα
μες στο λευκό τον κόσμο
είσαι, λευκή μου.

34
H μουσική είσαι
που με πήρε
στη σκέψη σου.

35
Πράσινο χόρτο
στον αγρό
πού ’ναι τα πόδια σου.

36
Eίσ’ η γυναίκα που γυμνώνεται
και βλέπω
όπως στο νου μου σ’ έχω.

37
Eίσαι η όποια σκέψη
που θα ’ρθεί
στο νου μου.

38
Λευκέ μου κύκνε,
δεν είσαι
μονάχα τα όλα.

39
Σε τούτο
που όπως το νιώσω και το πω
σ’ έχω στο νου.

40
Aπόψε
στη νύχτα
θα περάσει το πόδι σου.

41
Δεν είσαι
όλου του κόσμου το τραγούδι,
είσαι το τι θα πω.

42
Mαζί σου



θα δω του κόσμου το θανατικό,
λευκή μου.

43
Γλυκός αέρας θα ’ρθεί
σ’ εσέ
κι όλο τον κόσμο.

44
Kαι το φτερό του ζουζουνιού
θα δω
με τη ματιά σου.

45
Tραγούδι
που λέω
που γράφω.

46
Πάλι θα ’ρθεί
το θώρι σου,
λευκή μου.

47
Eίσαι στη μουσική
της δυνατής απλής κιθάρας,
στητέ μου κύκνε.

48
Σα θα ξυπνήσεις
στ’ ακροθαλάσσι
θα ’ναι το ίδιο κύμα.

49
Eίσαι προτού
ο κόσμος
και μέσα του είσαι.

50
Eίσαι ο κόσμος
χωρίς
το που θα πούνε.

51
Aητέ μου,
που τη ματιά γεμίζεις
και σε ζητάει.



52
H πεταλούδα
που στον ανθόν αφήνεις
στης παρουσίας σου το πλήρωμα απουσία.

53
Γείρανε τ’ άνθη
στο περιβόλι που αγαπάς
κι εσύ στητή.

54
Xρυσέ μου ανθέ,
ας γίνει ο στίχος
η μουσική που ακούω.

55
H ομορφιά
βαλμένη
στον ήσκιο της ροδιάς σου.

56
O λόγος μου
παλιός
για σε θα πει.

57
Ψηλό μου κυπαρίσσι
με την κορφή
στον ουρανό.

58
Aγάπη ο κόσμος
κι είσαι, ομορφιά μου,
αγάπη.

59
Kρυφό δεν έχεις
στον κόσμο
που μέσα του είσαι.

60
Eστάθης
κοντά μου
η γυναίκα.

61
Ως έρχεται το βράδυ
στον κόσμο καθαρό όπως είναι,
εσύ είσαι.



62
Σε τίποτα
δε σε ζητώ
στη δροσερήν εσπέρα.

63
Θυμήσου
την αίσθησή σου
στον κόσμο.

64
Eσύ
χωρίς
το που θα πω.

65
Πώς θα σε βάλω
στις ώρες μου
εσέ.

66
Tούτ’ η εσπέρα
και τίποτ’ άλλο
κι εσύ.

67
H ύπαρξη
χωρίς εμάς,
στοχάσου, κύκνε.

68
Eτούτ’ την ώρα
δε λέω πως την έχεις
ή όχι.

69
Eίμ’ άνθρωπος,
στοχάσου,
και τί εισ’ εσύ.

70
Θα ’ρθεί το βράδυ
χωρίς το τι θα πω,
κι εσύ.

73
Πώς έρχεται το τι είναι
κι ο λόγος ο παλιός



κι εσύ.

74
Eτούτ’ το βράδυ
θα σε δροσίσει
στον τόπο που θα πω.

75
Πώς είναι ο τόπος
οπού ’σαι,
λευκή μου.

76
Γρήγορο θα ’ν’ το πόδι σου
το πώς
κι όπου περάσει.

77
Δε λέω πως θα φύγω ή όχι
τούτ’ την εσπέρα
μ’ εσένα.

78
Xρυσά
τα σύννεφα κι εσύ
ο κύκνος.

79
Eίσ’ η γραμμή
απάνω στη μορφή
του λόγου.

80
Kι αν έλειψε η απόσταση
για μια στιγμή,
το πάντα είσ’ εσύ.

81
Aς πούμε, είσαι
το κυπαρίσσι
στο λόφο.

82
Mπορείς
το τι θα πούμε νά ’σαι,
έτσι μπορείς.

83
Πέφτει το βράδυ



κι είσ’ εσύ
στα βλέφαρά μου.

84
Oι αγάπες μου
οι λύπες
κι αγάπη εσύ.

85
Στ’ αχνό βουνό
το πόδι σου,
λευκή μου.

86
Δική μου
ας ήσουν
ως βλέπω τώρα.

87
Kύκλος το βλέμμα μου
ολάνοιχτος,
κι εσύ.

88
Eτούτ’ την ώρα
που λεν οι ποιητές,
ματιά μου.

89
Πέφτει το βράδυ
κι αρχίσαν της στιγμής
οι ήχοι.

90
Θα πω
για κάθε σου
μ’ όσα έχω.

91
Eνύχτωσε
σε μια αμμουδιά
κι έτσι σκεφτόμουν.

92
Tο κύμα
το ξέρεις
το κύμα.



93
Σα ζωγραφιά
το βράδυ,
έτσι ας το πούμε.

94
Tο ξέρεις
πως είσαι τούτος τόπος
κι οπού ’σαι.

95
Δεν είμαι άπιστος πιστός,
ετούτος τόπος
κι εσύ.

96
Λευκή μου,
ας πούμε
είναι γυμνός ο κόσμος.

97
Aς βλέπουμε
την ποίηση ως είμαστε
κάτω απ’ τον ουρανό.

98
Πολλές
οι πεθυμιές
και μία εσύ.

99
Θυμήσου
το σώμα σου
στη δροσεράδα του καλοκαιριού.

100
Θά ’σαι
στη σκιά
κι εγώ στον ήλιο.

101
Στην κάψα
κι οι δυο
το μεσημέρι.

102
Δροσιά
με χρώματα πολλά
κι αρώματα δικά σου.



103
Θά ’ναι ζεστός ο ήλιος
κι η νύχτα κρύα,
κι εσύ.

104
Aλήτης στη γωνιά
στον ήλιο
κι εσύ περνάς.

105
Θυμήσου
πως με την επαφή μας
ο κόσμος θά ’ναι.

106
Στην έλλειψη αρμονίας
ο κόσμος,
κι εσύ.

107
Tο βάσανό μας
μ’ εσέ το βρίσκουμε,
δεν είσ’ εσύ.

108
Στο κρύο ρυάκι
το βλέμμα σου
κι εγώ στον κάμπο.

109
Στον κόσμο
η ποίηση
κι εμείς χωρίς.

110
Aς ήταν να ’ρθείς
σαν την αγάπη την παλιά
ησυχασμένη.

111
Xαρά,
λευκή μου,
στο θώρι σου.

112
Eσύ
στο που θα ’ρθεί,



κι εμείς.

113
Θυμήσου
εικόνες
που θα σου πω.

114
Kαι πέρα απ’ τη σιωπή
το πάψιμο του λόγου,
εσύ με τούτο.

115
Tα είδωλα
ως είναι
κι εσύ ως είσαι.

116
Bάλε μι’ αγάπη
στη σκιά
και θα τη βρω κοντά στο βλέμμα σου.

117
Λεπτός
σ’ εσέ λεπτή
θα σκύψω.

118
Δεν έχουμε
εικόνες
που θα σου πω.

119
Tριαντάφυλλο στο στήθος μου
ως είναι
κι ως είμ’ εγώ.

120
Aς πούμε
κυλάει η αγάπη σου
τριαντάφυλλα σ’ εσένα.

121
Tο χαμομήλι,
εσύ κι εγώ,
στην ύπαρξή του.

122
Ποια η βουλή σου



καθώς
είσαι κοντά μου.

123
Θα πάμε
μες στη λιακάδα της αυγής
εγώ κι εσύ.

124
Πολλοί έρχονται σ’ εσέ
κι εγώ σε σκέφτομαι
μες στις εικόνες.

125
Θα πούμε
πως είσ’ εσύ μονάχα,
μες στη δροσιά.

126
Mες στη λιακάδα,
και δε μιλάμε
για ύπαρξη ή γι’ ανυπαρξία.

127
Eσύ
στοχάσου
εσύ.

128
Aγάπη οι άνθρωποι
ας πούμε
εμείς στον τόπο.

129
Xωρίς του λόγου τη συνέχεια
μες στη δροσιάν εμείς,
θυμήσου.

130
Σε κάτι οι δυο
αγκαλιαστοί,
εγώ.

131
Xωρίς την ποίηση
χωρίς το πού ειπα εσύ
κι εγώ.



132
O λόγος
εσύ,
κι οι δυο μας.

133
Tα ρούχα μας
στην κάψα δροσερά
στον όποιον τόπο.

134
Tο που θα πω
δικό σου
κι εσύ.

135
Tο παραμύθι
εσύ·
κι οι δυο μας.

136
Xλομό μου νούφαρο,
που γέρνεις
στη λίμνη που κοιτάζεις.

137
Λευκή μου
στητέ μου κύκνε
εσύ.



4. AΝΟΙΞΗ
1961

1

Ο ήλιος έγερνε στη δύση.
Εστράφηκες
και σ’ ακολούθησε.

2

Στο μεσημέρι
τα μάτια σου
χαρά.

3

Στην ατέλειωτη
γνωστή έκταση
σταμάτημα.

4

Το χέρι σου
προσμένει
στον ήσκιο.

5

Σε ζήτησα
κι εσύ ηρθες
στο πλάι μου.

6

Γεννήθηκες
στον κόσμο
η παρουσία.

7

Τα χέρια μου
ο χώρος
της παρουσίας σου.

8



Θα γίνεις
το σχήμα
της χαράς μου.

9

Το πάψιμο του λόγου
στα μάτια σου
που βλέπω.
10

Το τίποτα
κι εσύ
το μόνο.

11

Ως φεύγω
στον τόπο που κοιτάω
αρχή και τέλος.

12

Το ξέσπασμά μου εγώ
γιατί ’σαι πάντα
η ίδια.

13

Τα μάτια μου
σκυμμένη σιγουριά
της ύπαρξής μου.

14

Μου πήρες
όλα τα μυστικά του κόσμου
ξένο στολίδι στο λαιμό σου.

15

Θα βρω απ’ όλα πίσω
το χώρο της συνήθειας
για μας.

16

Γυρνάω στους λασπωμένους δρόμους
που γίναν



από την έλλειψη της επαφής σου.

17

Είμαι
στομωμένος
προς την έλλειψή σου.

18

Βράχος στο φως
ζωή.

19

Η κραυγή μου
κάμπτεται στο σχήμα σου εμφάνιση.

20

Στο πάψιμο το σώμα σου
και συνεχίζω εγώ.

21

Ήρθα στο φως και βρήκα τη γυμνότητά μου
διαβάτης μες στ’ ακίνητα.

22

Είμαστε φως
και κοντά στις επαφές
κι ίδια τα μάτια μας στα σχήματα.

23

Ολόκληρη
κι ο χώρος σου εγώ,.

24

Εμείς
η νύχτα η μοναχή.

25



Είμαστε
η έλλειψη του χώρου.

26

Εμείς
που είμαστε.

27

Κλαδί
κι εσύ ο χώρος.

28

Ο κόσμος κι εσύ μέσα του
η στιγμή μου.

29

Τίποτα εγώ
στο φως σου.

30

Είσαι
που δε μπόρεσα να πω.

31

Είπα
εσύ.

32

Έχω το σώμα στην ψυχή μου
κι έχει το σχήμα σου η έλλειψή σου.

33

Η όραση
κι εσύ αεράκι.

34

Έρχεσαι



η θύμησή μου.

35

Γεννήθηκα
εγώ.

36

Στο σχήμα
δική μου δράση.

37

Καινούργιο
στη γνωστή ψυχή μου.

38

Αγαπημένα
ένα.

39

Εσύ που λείπεις
χέρι μου.

40

Όραση μια στιγμή κι εσύ
το σχήμα σου.

41

Εσύ
ο λόγος μου.

42

Πράγματα που με βλέπουν
και δίχως θέση εσύ.

43

Με πνίγει ο ουρανός
κι απ’ τον ορίζοντα δεν έρχεται αύρα·
αγάπησε τα μάτια σου η πνοή,
έλα ν’ ανοίξουνε τα στήθια μου.



5. ΛΑΛΩ
1961

επίκληση

Στέκουν ακίνητα
Η πηγή του κόσμου στάλα ανάμεσά τους
δίνει την ψυχή τους γέλιο
κλήση ανοιχτή
Τα μάτια βλέπουν.

Στην αγάπη
η στάλα χώμα δίκλαδο δρυ πουλάρι εγώ κι εσύ, αδερφέ,
με το θάνατο του κεραυνού
Μα εγώ μισώ την ιστορία

είμ’ άχρωμος και σβήνω την αγάπη σβήνοντας στο ρούφημα της στάλας

η στάλα μετέωρη

Mâna mâna mâna
δίκλωνη η ψυχή μου πήρε το numen απ’ τον κόσμο κι έγινε
αγαθόν αγαθόν αγαθόν

μα η στάλα μετέωρη στα μάτια μου

(Όταν ήμουν παιδί τα πόδια μου κολούσαν στο χορταριασμένο χώμα
καθώς χάιδευα το σκύλο μου κι έτσι δε σκεφτόμουνα τη γέννα και το
θάνατό μου)

Έχω μια ιστορία κλεισμένη στην αγάπη που τα ’κανε όλα ένα

Το mâna κι η αγάπη άχρωμη στάλα

η στάλα
Πάρτε τη να γίνει το αγαθόν μας με το μπάσιμο στο χαμογέλιο
(Χώμα δίκλαδο δρυ πουλάρι εμείς)

Η στάλα δίχως σχήμα κόλησε στο μέτωπό μου
Η στάλα η στάλα η στάλα
Έχω μια ιστορία που γεννιέται μπρος στα μάτια μου μ’ αρχή και τέλος
σίγουρο
η στάλα.



Δροσιά στα πόδια σου
εδώ που είμαστε, Λαλώ,
Λαλώ Λαλώ Λαλώ.

ερμηνεία

Γελώ
είμαστε δύο
γελώ
σε θέλω ανοιχτή
δάκρι
Man Man Man.

Είσ’ ο Raus και δεν είμ’ ο Raptus στροφή
είσαι το μοναχό καλάμι
Man Man Man.

Man αντιστροφή
είμαι η
Man Man
είμαι η Eva
Man Man Man
είμαι η Eva σου

εγώ είμαι η ανοιχτή σου Eva

Είμαστε δύο φωνή
περιμένω

είμαστε εσύ κι εγώ
δος μου

είμαστε
γίνεται

Man αντίφωνο
ο ουρανός
δε φτάνει

Man
η ψυχή
δε φτάνει δε φτάνει

Man
εμείς
δε φτάνει δε φτάνει δε φτάνει



Γελώ
εσύ φτάνεις κοντά μου
γελώ γελώ
εσύ μπαίνεις στο γέλιο μου
γελώ γελώ γελώ
γελώ γελώ Man
γελώ Man Man
Man Man Man.

Ξέρεις.

*

τόξο

Η ώρα μ’ αφήνει δυο μαύρες κόρες
τις απομονώνει η ζέστα της ψυχής μου
αύριο το ίδιο
και θα ’χω ζήσει
αύριο θα κοιτάξω πίσω
οι κόρες θα ’χουν άξονα και κλίσεις
και θα ’ναι ζήτημα το τόξο τους
αύριο θα’ μια όλο αγάπη για τον κόσμο που χωράει τόσες φορές το
σώμα μου
αύριο θα νιώθω πως περπατώ προς σένα
κι όταν θα είμαστε Λαλώ

θα μας προσμένουν δυο στα πέρατα του τόξου της χαράς·
έχουμε δυο μικρές κόρες
που κάνουν τη λύση κόσμο
και γυρίζουν σαν τρελές στα δυο μας πρόσωπα
στις δυο μας μάσκες της Λαλώς.
Έχουμε δυο κόρες που κοιτάν στην απουσία τους, Λαλώ.

*

νύχτα

Είμαι δυο μάτια ανάμεσα στ’ άστρα
και λέω τι να σβηστεί
τα μάτια μου τ’ αγαπημένα που μπορούνε να μη βλέπουν τίποτα
ή τ’ άστρα που άρχισαν το στρογγυλό μυαλό μου
αγαπημένη
είμαι μοναχός στη νύχτα
και τραγουδώ την ύπαρξή μου
που είναι μ’ αυτόν τον κόσμο
Λαλώ



εκείνον.

*

μοναξιά

Μέρες μου είν’ ένα μοσκαράκι που γυρνάει στους κάμπους και στα
υψώματα
αστέρι μπαίνει μες στα καθαρά μου μάτια αστέρια ο ουρανός γεμάτος
και πάλλεται καρδιά στα στήθια μου καθώς γυρνώ ένα με το σχήμα μου
στον ίδιο κόσμο.

*

το κυπαρίσι

Το κυπαρίσι στην κάταστρη νύχτα·
είμαι γερός με τον αέρα
κι αν φύγει θα μείνει το ξένο σχήμα μου
μα δεν ακουμπάει το βλέμα μου

είν’ η λαφρή ψυχή που σβήνεται στο σώμα μου
ο αέρας μ’ αγαπάει
όμως τα μάτια μου μόνο τα ξέρει·
τα γυμνά μαύρα μάτια μου κοιτούν το κυπαρίσσι στην κάταστρη νύχτα.

*

πολύεδρο

Λαλώ
και με τον έρωτα άντρας και γυναίκα
παίζω και φτιάνω απ’ το ξέβαθο γέλιο που αγαπήσαμε
τ’ αδιάφορο της Λαλώς
παίζουμε, αγαπημένη
Λαλώ.

1

Θέλουμε να ενωθούμε χορός
και χαιρόμαστε το μονάχο σχήμα μας
κλειστό στη γη ό,τι φτιάνουμε
έτσι αγαπάμε τον κόσμο

που μας δίνει το παιχνίδι της ένωσης
γελαστοί



γλώσσα
Η μονάχη κίνηση γέλασε στον κομμένο του νου δρόμο
που χρωμάτισε τα γυμνά μάτια μας
κι αγάπησε το κενό με την έλλειψή του
αλήθεια στα κομμάτια της φωνής
ψυχρά τ’ αντικείμενα σβήνονται στην αρχή του νου

παντού το γέλιο
καθρέφτης που κρατάμε τ’ άκρα του

μουσική
Με νέο χέρι δίχως νούμερο χωρίσαμε τη λέξη
και παίρνει ο νους μας απ’ τ’ αυτιά του κόσμου τ’ άρωμα
κι όπως δίχως κορμί ζεσταίνουμε τις νότες
απ’ τον καθρέφτη ξεμακρύναμε κι απλώθηκε η ατέλειωτη ψυχή μας
που κόβεται μπροστά του

Ένα δύο δεν έχει γράφειν
όταν αρχίζει η επαφή στον κόσμο
όμως ο αόρατος νους δέχεται το σχήμα
κι έρχεται στο γυμνό μας γέλιο ό,τι αγαπήσει
έτσι έγραψα και κάνει νούμερα
μα τη συνέχεια τους τη λέει το μάτι εικόνα

ο γυμνός καθρέφτης διαλύει στον κόσμο το ένα ή τ’ άλλο
και μένει ο νους άγραφη πλάκα
στ’ αδιάφορο

Η επαφή των χεριών μας χωρίζεται στάσιμο
και την τυλίγει ο ανάλλαχτος αέρας
όρθιοι κοντά στο στημένο που κοιτάει τον κόσμο
παίρνουμε απ’ το νου το σχήμα
και κινούμαστε
είμαστε ο καθρέφτης

Ενώνουμε τους ανθρώπους με μια μοναχή κλωστή θέατρο
κι έχουμε το παιγνίδι της χωριστής αγωνίας
έρχεται η μίμηση στον κόσμο που δίχως ρίζες μάς γυμνώνει
και σβήνεται στ’ αδιάφορο
τα χείλη μας χαμόγελο

2

Καλό που υπάρχει ο κόσμος και τον έχει



κι έρχεται στα λευκά μου μάτια που άκρο σβήνονται
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
βλέπω πέρ’ απ’ τα μάτια μου.

Λαλώ
αγαπημένη
μονάχοι
αγαπημένη
Λαλώ.

*

Στάση

Κύκλος η ψυχή μου αγκαλιάζει
τρίγωνα τετράγωνα πολύγωνα κύκλους γραμμές στιγμές

τετράγωνο το σύμπαν
και στο κενό που τα χωνεύει βαρύ λουλούδι εγώ
εγώ
που βλέπω τη Λαλώ.

*

δετό

Το μάτι μου είναι στρογγυλό
το σύμπαν στέκεται στα δάχτυλα
και μέσα πνέει τ’ αγέρι της ψυχής μου.

Ένα ύμνος
το σύμπαν
ένα ένα
το μάτι μου
ένα ένα
εγώ κι εσύ Λαλώ

Η πηγή μας χαιδεύει το χωριστό καλό
εμείς γελάμε στα κομμάτια του ματιού μας
τα μάτια μας

είν’ οι Acvins
η ψυχή μας

είν’ ο Raus και ο Raptus
τα χέρια μας

το ένα και το δύο
εμείς



Εμείς
είμαστε έξω από τα μάτια μας
είμαστε έξω απ’ την ψυχή μας
είμαστε έξω από τα χέρια μας
Λαλώ
εμείς μονάχα βλέπουμε τον ήσκιο μας χωρίς μορφή να μας τυλίγει με το
σύμπαν κι έτσι ζητάμε την αρχή γελώντας
οι καλοί Yima και Yami

εμείς
είμαστε εγώ κι εσύ
είμαστε η ψυχή κι ο ήσκιος της
είμαστε το fravasi κι ο κόσμος
(κυλάει η ψυχή στο μάτι)
είμαστε
χώμα και homo
πέτρα και αστέρι
κλαδί και κλαδί

ένα δύο
δίχως νούμερο
(κύλα στα μάτια μου Λαλώ)
βλέπουμε τον άμμο
(σου γελάμε ουρανέ μου
που δεν ήρθες ούτε πας)
τίποτα ο νους μας
(απ’ το κορμί του Diva εγίνηκε το σύμπαν
απ’ την κοπή του το γιατί
απ’ το σπαθί που χώρισε η γέψη της ψυχής μας)

Λαλώ
είμαστε είμαστε είμαστε
(ο εγκέφαλός μας το σχήμα του κόσμου
γεμίζει το κενό του κρανίου μας)

Λαλώ Λαλώ
είμαστε είμαστε
(πες μου το μυστικό
που φτάνει στα δάχτυλά μας)

Λαλώ Λαλώ Λαλώ
είμαστε
(απλά τα μαύρα σου μάτια)

Λαλώ Λαλώ Λαλώ



ας αγαπηθούμε στον κόσμο.

Λαλώ λόγος
Στην αρχή η καλή Λαλώ
έγινε ο εαυτός της
μετά το βλέμμα της
χρωμάτισε στο νου μου το γιατί
κι ύστερα τα χέρια της
μου ’δωσαν το σύμπαν

Λαλώ τα μάτια μου
η ψυχή μου τα κάνει τραγούδι
κι η καλή μου ιστορία από κει.

Αγαπημένη τραγούδι
ο κόσμος όνειρο δεν έχει
και χώρια εσύ τα χέρια μου γυμνώνεις
τα μάτια σου
κενώνουν την ψυχή μου
η κίνησή μου ξέρει το μονάχο κόσμο
κι εγώ κοιτάω εσένα
γυμνός
αγαπημένη.

Λαλώ Λαλώ Λαλώ μίλημα
είμ’ άντρας και στέκεσαι μπροστά μου γυναίκα
τείνω τα χέρια
και λέω εσύ κι εγώ
λέω εγώ και τ’ άλλο
φτιάνω γραμμές γυμνές τα χέρια μου και τις γεμίζω με την άχρωμη ψυχή
μου
ον μη ον
(Açvins τα χέρια μου)
χύνω ως τη ρίζα της τη χωριστή ψυχή μου
θάνατος γέννα
θέλω το εγώ που μου ’δωσες
φοβάμαι
(δε σκεφτόμαστε τα χέρια μου αν μοιάζουν όταν σε κρατώ)
γελώντας γεμίζεις τον κόσμο με το χωριστό μου εγκέφαλό του
κι εγώ τον παίρνω ευτυχισμένος μες στα χέρια μου
τα δυο μου χέρια που ζυγιάζονται
Θεός Agramanyus
(φως και σκιά που χάνονται στα μάτια)
καλό κακό
(αγαθόν η ρίζα της ψυχής)



Λαλώ Λαλώ Λαλώ
γνωστό από δω το γέλιο σου κοιτάει τα χέρια μου από τ’ απλά σου μάτια

τα δυο σου χέρια που τα γύμνωσες για το κορμί σου
αλήθεια ψέμα
(μπερδεύονται ξεχωριστά τα χέρια μου
μ’ απ’ τη γυμνότητα δεν έχω
μονάχα εσένα)
χαρά πόνος
(ύπαρξη δένω κι έλλειψη
με τη φεγγιά απ’ το βλέμμα σου
που φτάνει δυο στις στρογγυλές μου κόγχες)
χτες αύριο
τώρα
είσαι μπροστά μου
τύχη
μύρο της ψυχής σου
άμμος πέτρα χορτάρι πουλί εγώ
δυνατότητα πραγματικότητα
(αγαπάω τις δυο γραμμές
μα χάνονται μες στην αγάπη,
ας είν’ ένα)

Ένας ο νους μου κλει τον κόσμο
ένα για να σταματήσει χαμογελαστός στα χέρια σου

Λαλώ Λαλώ Λαλώ
ένα δύο
όσες φορές το θέλεις το γυμνό ένα
ένα δύο γυμνά
απ’ έξω ο κόσμος που τον αγαπάμε εμείς

Λαλώ Λαλώ Λαλώ
εσύ Λαλώ κι εγώ
Λαλώ Λαλώ Λαλώ.

Λαλώ έξοδος
Ο Diva είναι το σύμπαν
κι έχει για σπίτι την ψυχή μας
πάμε στ’ άλλα χωράφια
πάμε στο δέντρο πίσω απ’ το βουνό ν’ αγκαλιαστούμε μες στον ήσκιο
πάμε να κόψουμε γαλάζιες παπαρούνες με τριγωνικές πρωινές

σταγόνες
να βρέξουμε τα χέρια μας σε μαύρο χιόνι
να βρούμε δρόμους μοναχούς γι’ αναπνοή μας



στροφή
Πέτρα ο νους μας
η ψυχή μας κρύο καλάμι
και κόκκος άμμου εμείς

τραγουδάκι
Απ’ έξω
απ’ έξω οι ξε
απ’ έξω οι ξένοι κρίνοι
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
που αντιφεγγίζουν στη ματιά σου

αντιστροφή
Κοίτα Λαλώ
Η γη αναπνέει
άνθρωποι τ’ άστρα
ένα ψάρι τρώει τη σελήνη και τον ήλιο
ο Θεός έφτιασε τον κόσμο

finale

Δε μίλησα
μονάχα θέλω να σου τραγουδήσω
γυρίζοντας την άρπα μου στον ήλιο και στη σκιά.

Όμως Λαλώ στάσιμο
σα δω τα μάτια σου σωπαίνω
Λαλώ Λαλώ
τα μάτια σου πηγή του τραγουδιού μου
Λαλώ τα μα
Λαλώ τα μάτια Λαλώ
Λαλώ.

απλό
Σου χάρισα ένα πολύγωνο από ήσκιους με σάρκα την ψυχή μας
σου χάρισα ένα ψηφιδωτό τραγούδι
σου χάρισα ένα νιόκοπο διαμάντι

Το ’χεις στο λευκό λαιμό σου
κι έτσι αγαπιόμαστε στον κόσμο
επλάστηκες στα χέρια μου Λαλώ
που γίνηκαν στη γέννησή σου
κάνε ποτήρι το διαμάντι
έλα να πιω δροσιά μες στο λακκάκι του λαιμού σου.



εσύ
εσύ εσύ
Λαλώ Λαλώ Λαλώ
εγώ εγώ
εγώ.

*

χάρισμα

Σου στέλνω τα χαρίσματα σ’ έν’ ανοιχτό κουτί
κλεισμένο με τη φρέσκη μου πνοή
έβαλα τ’ άστρα δίπλα δίπλα κι έφτιασα ένα ταπέτο για το ξύπνημά σου
απάνω τα μονάχα σύννεφα του νου μου να μπουν στην πρώτη αχτίδα του
ήλιου που θα πέσει μπρος σου
και γύρο γύρο τη στιγμή μου
πετράδι

σου στέλνω ένα πετράδι ― έχεις το δαχτυλίδι
το δαχτυλίδι ― έχεις το πετράδι

είναι η νύχτα η ανοιχτή μπροστά μου
και σκέφτομαι το δαχτυλίδι που σου χάρισα
ζητάω το χεράκι σου
και λέω να περάσει η νύχτα γιατί ’σαι μες στη μέρα
και κλιώ με βλέμμα ωραίο τη νύχτα
― ένα κουτί ανοιχτό που έχω στα χέρια
έχεις το δαχτυλίδι ―
τα χέρια μου περνούν την επαφή του και ζητούν τα χέρια σου
την επαφή μας τη χωρίζει ο κόσμος
η επαφή μας είναι τώρα κενή
γεμάτη ζέστα ανάμεσα στα δροσερά κορμιά μας,
αγαπημένη.

*

τραγούδι σε παραλλαγές

οριζόντιο
Περπατώ με λαφρά βήματα στ’ αγαπημένο χώμα
γυμνός κοντά σε κάτι
πάντα κάτω απ’ τον καλό μου ουρανό
η ψυχή μου κλει τον κόσμο

Δε ζεσταίνω την ψυχή μου πλάγιο



είμαι μονάχος
δρόμος που σβήνεται χωρίς σημάδι
αντίβαρο ο εγκέφαλός μου
στον κόσμο το κοντάρι μου λοξά μπηγμένο

Το γυμνό μάτι της ψυχής κάθετο
σκίζεται
και στο κενό
Λαλώ
δες το τραγούδι

Είμαστε ενωμένοι σύνθεση
βάζω στην παλάμη σου τα δάχτυλό μου
οριζόντιο πλάγιο κάθετο
τα μάτια μας κοιτάζονται.

*

λευτεριά

Ξαπλωμένος
κι ολόγυμνη η κάμαρα
γελώ λευκά τα μάτια μου γελώ αγαπώ το σχήμα μου γελώ
με κρατάς μονάχα εσύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

mâna· ο φόβος μπρος στον κόσμο ― Raus («καλάμι») Raptus
(«δοκάρι»), Açvins· «δίδυμοι», το «ένα» και το «δύο» στον κόσμο ―
Agramanyus· το «κακό». Σελ. 29, στιχ. 3, αντί σχήμα σώμα
΄



6α ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
1964

Εικονα

Και πως φευγουν τα κυματα, ποιες πορτες θα

κλεισουν

σε τοση μυρουδια αλατιου και δροσεραδα χορτου

που ανοιγει η γη μας με μαρμαρινα νησια;

Η αρχαια καταρα λευτερωσε το νερο και τα φρυδια

μας

κι απορια δεν εχουμε πανω στις πετρες·

σαν οι εσπερες μαλακωνουν τα βουνα και τα χερια μας,

κατεβαινουμε αλαφροι στα περιγιαλια

και ταξιδευουμε στη θαλασσα ασπρα ιχνογραφηματα.

Μα τις αυγες που απλωνουν αλωνια πλατια σαν τις

παλαμες μας

μενουμε ανεργοι αναμεσα ασπρο και γαλαζιο·

ποια πορτα πια ν’ ανοιξουμε αλλη απ’ του σπιτιου μας,

που το νερο κρυσταλλινο ποτιζει την καρδια μας;

Ωρα πορειας (αποσπ.)

Σουρουπωνει στ’ αμπελια, ποσα σταφυλια γλυκα˙

με γεματα τα δαχτυλα κι ασπρες ματιες,

να το χνουδι στα φυλλα, μιλα οσο θελεις

κι οσα σβολια αγαπας σ’ αγαπαν αλλα τοσα κι ακομα,

τοσα πουλια θα σε κοιταν εδω κι εκει,

τοσες ρογες θα σου μεθυσουν το μετωπο



κι αστρα τοσα θα φωτισουν τ’ αλωνια.

Ποσο βαρος γλυκο μες στα χερια μου,

τι πιο καλο, κοιμησου, κοιμησου, καλη μου.

*

Γλύκα εχουν οι πετρες το βραδυ·

κοιτα πώς φαινονται οσο ειναι τα δεντρα,

πώς τραβαει το χωμα διχως χναρι ποδιου

κι οποιο λογο να ηχησεις, θα πεσει βαρυς

― ποσο κοπο εχουνε σφιξει τα μελη

κι ενα φυλλο δεν ειναι γερο

― πώς δεμενος, πώς γυμνος και σε βλεπω

κι ουτε αερα δεν εχει η ψυχη μου ―

τι σκληρες και μονάχες οι πετρες,

τι γλυκος, τι ωραιος και μενω

μπρος στη νυχτα και πισω απ’ το φως.

*

Μα τοσο τιποτα δεν ξερω,

οσο το κυμα περναει τη θαλασσα

κι αληθινα τελειωνει το χωμα·

μα ποσο τιποτα δεν ξερω,

για οσο η θαλασσα παιρνει το κυμα

και το χωμα διχως γνωση γυριζει.

Ποσο χωμα και τοσο νερο ξερω

και μ’ ωραιο χερι παιρνω τον ησκιο μου

να πατησω, δωθε κειθε νερο.

Ωρα γυμνη (αποσπ.)



Μα σ’ αγγιζει τοση ερημια κι εσυ ταιριασες,

ενα δρομο δεν τελειωσες γιατι ντυθηκες τον κοσμο,

γιατι φευγεις, θα σπασω τις πετρες

και πώς θα βγεις αναμεσα απο τοσα κομματια;

*

Μονο στις χουφτες σου ειναι γυμνος ο αερας,

σε τοση χαρα κινουνται τα χερια σου

και κοντα σου φευγουν τα κυματα

–μενεις με δυο πρασινα φυλλα και μια πετρα σκληρη.

*

Αν σηκωσω την πετρα, εσυ μην αλλαξεις τον κοσμο,

μη σπαραξεις τα φυλλα, ελα, μην τραβηξεις το

προσωπο σου,

να η ανασα ν’ ανοιξεις αναμεσα,

πετρες και σπηλιες βουνα και συννεφα

φλεβες γαλαζιες κι ασπρες τομες

και βροχη καθαρη, βγαλε τα χερια,

κι αν σηκωσω το βαρος, φτιασε τον κοσμο.

Ωρα στασης (αποσπ.)

Λιγο πιο πανω απ’ το νερο, λιγο πιο δωθε,

λιγο πιο πισω κι ειναι μοναχό του

κι απλωνει ως περα για τον ουρανο

κι ειμαι μονάχος με τα οστρακα και τα συννεφα.

Πώς φευγουνε τα χρονια, πώς ερχονται τα κυματα

και πώς οι αφροι γραφουν την αμμο και τις μερες,



πού παω κι ερχομαι, τι γραφω σβηνω,

μα το νερο και τα πουλια και μα τον ουρανο;

Λιγο πιο πανω απ’ το νερο πώς κλεινουνε τα χειλη,

πώς μενουν αδειες οι παλαμες,

πώς τα ματια δεν ανοιγουν τον οριζοντα;

Λιγο πιο πισω, λιγο πιο δωθε απ’ το νερο

και πώς ειμαι μονάχος;

*

Μισος με το νερο, μισος στον ουρανο

κι ολοκληρος ανοιγω τα ματια κι ωραιος

μ’ αυτο το κορμι στ’ ασπρα πετουμενα.

Γαλαζιος πότε στο νερο και πότε στον αερα

κι οι κοκκινες φλεβες μου ολο μπαινουν στον κοσμο

κι ολο το αιμα στην καρδια μου.

Σιωπηλος μια στο φως, μια με τον ησκιο

κι ουτε ο ποθος μου, πουλι μου, μονάχος,

ετσι που ασπριζουν οι ματιες μου στις ακρες.

Ετσι καλα, κι ετσι γλυκα κινιεμαι

― κι ετσι σε πονεσα, πουλι μου, εδω περα,

που σφαλισα τον κοσμο μ’ εφτα ουρανους.

Ωρα νερου (αποσπ.)

Λαμπαν τα ματια της στη θαλασσα

κι ελυνε τη ζωνη της ορθη

στην αμμουδια που απλωνει το νερο,



κι άπλωναν μακρια τα μαλλια της·

κι ηταν τα χαλικια με τους ησκιους,

ηταν τ’ αδεια κοχυλια κι οι γραμμες,

κι ηταν ο γυμνος αερας και τα δαχτυλα

στην απλα των ματιων μου.

Ηταν που ηρθε ο ησκιος μας

και χαθηκε υγρος στον αμμο.

*

Σωπα, κι ακου τη θαλασσα

κι ακου το νερο στα κοχυλια

κατω απ’ του αερα τη φωνη.

Ακου την απλα του κοσμου

Και δες τα δαχτυλα μου

μονάχα απ’ το φως˙

δεν παιρνουν τιποτα δε δινουν

αλλο απο σενα.

Ναννω

Το νερο φτανει, δε με φτανει η ζωη

ν’ αφησω τα βουνα μοναχά τους ―

το βλεπεις, ο κοσμος με θελει,

πώς να παρω χωμα και νερο;

Σαν ανοιξει ο υπνος το πρωι,

κλεισε τ’ ασπρο κοχυλι της νυχτας

μην το σβησει καθαρος ουρανος ―

κι αλλος κοσμος δεν ειναι ν’ ανοιξει.



Μη σε νοιαζει το χωμα, φτανει το νερο

να μ’ αφησεις διχως εννοια μονάχο,

καλη μου― δε βλεπεις που στεκω

στον κοσμο ν’ ανοιξεις το νερο γελαστη;

*

Κυλαγε το νερο

κι εβρεξες τα χερακια σου,

εμεινε ησυχο το χωμα

και το πατησες με γυμνα ποδαρακια,

ηταν ακινητες οι πετρες

και βρεθηκαν μπροστα σου·

σε περίμεναν, σε περιμεναμε

κι ηρθες

κι εισαι πριν απ’ το νερο,

πριν απ’ το χωμα και πριν απ’ τις πετρες

κι εισαι μπροστα απ’ τον κοσμο.



6β.ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
1971

1

Όλος ο κόσμος δεν αξίζει μια ζωή,
που τον αγγίζει εδώ κι εκεί,
μια εφηβεία που πέρασε αργά,
την παιδική ζωή που βασιλεύει
με μοναχές στιγμές που ξεχαστήκαν
απάνω στις κορφές μες στα νερά
εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο κύκλος κλείνει αργά εδώ κι εκεί,
κείθε από ένα μύγδαλο πικρό
δώθε από μια γουλιά νερό,
κι όλος ο κόσμος δεν κρατάει μια ζωή που φεύγει
πέρα από τις κορφές μες στα νερά·
και τότε τι την κάνουμε την πρώτη γεύση
το πρώτο καρδιοχτύπι μπρος στον κόσμο
που αρχίνησε μικρός κι ύστερα πια δεν έχει τέλος;
Ένας ηλίθιος νους
που πάει χωρίς φτερά δώθε και κείθε
και δεν αφήνει μια σταλιά νερό στο χείλι μας
οσμή από χώμα στην καρδιά μας,
ένας ηλίθιος τρομαγμένος νους
που μας κρατάει βουβούς μέσα στον κόσμο,
γερμένους σα χορτάρια δίχως ρίζα
―ξένος μας νους
που ξέρει την πικρή ζωή
κι έχει ξεχάσει τη ζωή μας,
πως περιμένει μοναχή
και μένει αζήτητη
εις τους αιώνας των αιώνων.

Όλος ο κόσμος δεν κρατάει μια ζωή
που βασιλεύει πάνω του
δίχως νερό και δίχως τρόμο
μια μυρουδιά βασιλικού ένα πουλί
που τον περνάει
τον κλείνει με κορφές και με νερά,
να τη ζητάνε
εις τους αιώνας των αιώνων.



2

Από το χτες στο σήμερα
ήρθαμε όλοι εδώ μονάχοι
κι οι φευγάτοι όλα τ’ αφήσαν,
το νερό και τον αέρα και το λαμπερό τους βλέμμα,
κι είμαστε σ’ αυτόν τον τόπο γι’ αύριο εμείς
που τώρα παύουμε το φως εδώ κι εκεί
και δε μας ξέρει ο ουρανός
κι η γη μάς δίνει και μας παίρνει ― ξένη·
πολλή, όλο λόγια η ιστορία μας,
πολλά η καρδιά κι ο νους γεννούν
που δεν τα ξέρει τίποτα,
μονάχα αυτοί που φύγαν ή θα φύγουν
για το πουθενά.
Εδώ
άλλο δεν έχουμε από μια ζωή
με τόσα χρόνια και μ’ ανθρώπους τόσους,
μέχρι το σύννεφο βαριά βροχή να γίνει
κι η ιστορία μας νερό
και κύματα κουφά σε βράχους κρύους.
Κι αύριο
―αύριο άλλα μάτια κι ίδιες πέτρες,
άλλες μέρες κι ίδια σύννεφα,
αύριο
μια θάλασσα πλατειά κι ολόκληρη
με κύματα και φως
μονάχη.

3

Αργά πολύ ξεκίνησες,
το άσπρο πουλί που ζήταγες
μαρμάρωσε κατά τον ήλιο·
σ’ έχουν ξεχάσει,
ούτε ένα κύμα ούτε ένα φύλλο
δε θ’ ακουμπήσεις στο σκοτάδι.
Τώρα να ελπίζεις,
μπορεί να βγει ο ήλιος
και να ’ρθει πρωί,
μπορεί να δεις φύλλα και κύματα
μπορεί να δεις του κόσμου τα πουλιά·
μα το δικό σου το πουλί, το άσπρο πουλί,
μαρμάρωσε πιο πέρα απ’ την ψυχή σου.



4

Μα γιατί μάνα μου πληγώνεις τον άνεμο
γιατί πικραίνεις το νερό
μάνα μου γιατί μου μένεις μόνη
σε τόσο νερό τον άνεμο―
νά που το νερό σπέρνει τον κόσμο
και σου παίρνει τραχύς ο αέρας τα δάκρυα
―τι θα κάνεις μάνα μου δίχως το χέρι μου
γυμνή σε τόσο νερό τόσον άνεμο.

5

Μ’ άσπρα επίπεδα ο άνεμος κόβει τον κόσμο
και τι πιο μαύρο κυματίζει απ’ τα μαλλιά σου
για το βλέμμα σου που δροσίζει το μετέωρο χέρι μου
και σ’ ανοίγει ένα κόσμο άσπρα χαλίκια―
να σκιά ο ουρανός σ’ ένα άσπρο σκαλί
κι όσο ανοίγουν τα μάτια σου τόσο γέλιο στο χέρι μου,
μα έλα χόρτασε στο νερό που με δένει
―να στην ανάσα σου ο άνεμος στο κορμί σου τα κύματα
κι οι δίπλες του κόσμου άσπρος δρόμος στα πόδια σου
για τον ήσκιο σου μονάχο στου χεριού μου τη σάρκα.

6

Κορίτσι από τα λιόφωτα κι απ’ του γιαλού το βράδυ,
κορμάκι, δροσερό κλαδί, ζεστά μαλλιά,
τα μάτια μου και τα μικρά φορέματά σου
ξένα, τρυφερό κλαδί·
πουλάκι του μεσημεριού μου, κοριτσάκι,
νέα βροχή το φως, φρέσκες σταγόνες
στο μεγάλο κόσμο, στα μικρά σου ντύματα
―το κορμάκι σου, κλαδάκι, εσύ, κορμάκι,
ριγάς στο χώμα το ζεστό, στα χέρια μου
τα ξένα σαν το θάνατο.

7

Ω τι γλυκό το φως των κοριτσιών,
όραμα κι άρωμα και γεύση, θε μου·
μάτια μ’ αδειάζουν, μάτια με γεμίζουν,
πόσα μάτια λάμψαν, πόσα λάμπουν
ως τις σκιές του κόσμου, ως τις άκρες του νερού,
κι εγώ πατάω τη νύχτα.



8

Από σένα ως εμένα
πόσο χώμα περπατάς
πάνω απ’ το τίποτα,
πόσος χυμός ζωντανός δε σ’ αγγίζει
απ’ την πέτρα ως το σώμα μου,
τι περπατάς
τι φέρνουν τα πόδια σου
κόβοντας κομμάτια το φως
στη γραμμή του κορμιού σου·
από σένα ως εμένα
τι κάνει το χώμα,
από μένα ως τον κόσμο
εσύ.

9

Μιας ματιάς ώρα σε χάνω
μιας ματιάς ώρα σε βρίσκω
―τι ωραιώθης και τι ηδύνθης, αγάπη.

Κάθε βήμα και θαύμα
κάθε βήμα και βήμα σου
―τι ωραιώθης και τι ηδύνθης, αγάπη.

Αγάπη στον ήλιο κι αγάπη στον ήσκιο
αγάπη στον κόσμο κι αγάπη σε σένα,
τι ωραιώθης και τι ηδύνθης, αγάπη.

10

Το κύμα ανοίγει τα μάτια σου,
να, βαθαίνει στον άμμο
και σηκώνει τη θάλασσα κύματα
να σε πάρει στα πλάτη χαμένη,
κορίτσι τωρινό, λαχτάρα αθάνατη,
μόνη μ’ όλο το νερό του κόσμου·
μετράω τα χαλίκια.

11

Γλυκιά η ματιά σου, τα μαλλιά σου μ’ ήσκιους με χαράζουν,



παίζουνε το φως πλατιά
στα ωραία μάτια μου
―είσαι όμορφη σα θάλασσα,
όμορφη σαν κάμπος και βουνό,
είσαι όμορφη όσο όλα τα κορίτσια―
λουλούδι και κορίτσι, φόρεμα και χρώμα
―κάμπος στα κορίτσια, τα βουνά κορίτσια,
θάλασσα πλατιά, βαθιά κορίτσια·
εγώ βροχή.

12

Σπαράζουν τα μαλλιά σου δυτικά,
οι ματιές σου φως και φωτιές·
θα ξαναβγεί ο ήλιος
στις κολόνες και στα κύματα,
άσπρη αχιβάδα, στόμα της δροσιάς,
λουλούδισε τον κόσμο.

13

Λαμπρή μέρα σε γδύνει ως τα μάτια,
διψάς νερό ποτάμια κι ουρανούς το φως,
κορίτσι του βαθιού νερού της μέρας·
άνοιξε τα μάτια, άνοιξε αργή, μικρή
και γείρε στα μάτια μου.

14

Άστρο κι αυγή, ματιά κι ανάσα
κι όλα ανοίξαν και σε κλείσαν κι όλα κλείσαν,
μέγας κόσμος και βουνά και κρύο σπίτι, φόρεμα
στο μοναχό κορμί σου, στα γυμνά σου μάτια,
λαχτάρα και καημέ
―κι αυγή τ’ αστέρι, ανάσα τη ματιά,
όλα ανοιχτήκαν και σ’ ανοίξαν και κλειστήκαν,
κι έκλεισες κοντά στο φόρεμά σου
όστρακο και τρυφερό κοχύλι.

15

Κλειστά μύγδαλα τα μάτια σου τρέφουν τη νύχτα
που ξεδιπλώνει τ’ αραποσίτια πάνω απ’ το χώμα,
κι όταν ανοίγουν κάτω απ’ τον ήλιο, να ο κόσμος
μέγας καρπός για μια μέρα



στα χείλη σου, στην πρώτη μου λαχτάρα,
γυναίκα, θάλασσα ανοιχτή.

16

Τόσο μαύρα μάτια και φτάνει το κύμα
τόση χάρη κι ασπρίζουν οι γλάροι κοντά μας
νά τόση ομορφιά και γυμνωθήκαμε
και ξεμείναν τα χνάρια μας να τελειώνουν τον άμμο·
ήσκιος αρχίζουν το φως τα μαλλιά σου
κι η κοιλιά σου χαρίζει τη θάλασσα
τα στέρεα ψάρια και τα ελαφρά πουλιά
―εμείς μιλάμε εσύ κοχύλι εγώ σταγόνα
και τα σημάδια του άμμου γυμνά απ’ τη μιλιά μας,
μίλα γλυκιά μου.

17

Κορίτσι, του καλοκαιριού σκιά,
κορίτσι του άσπρου δρόμου,
μαυρομάτα,
βρέχει κι όλα κλείνουν,
όστρακα·
ο κόσμος χτες ή αύριο,
τώρα η ζέστα σου
στα μάτια μου.

18

Όταν περπατούσες στις κάτασπρες πλάκες
κι άπλωνε ο κόσμος επίπεδη αυλή,
σπάραζε η καρδιά μου να φτάσει το βήμα σου
στο ρυθμό που μετρούσες
μια ανάσα τόπο μακριά μου
κι ένα αιώνα χαράς.
Μάτια μαύρα και δροσερά μαλλιά,
φόρεμα αργό και γρήγορα πόδια
―και το πουλί που ζητούσε τομή στον ορίζοντα
σε κοιτούσε στα χέρια,
στα χέρια σου που ανοίγαν την ώρα
και την κλείναν στις πλάτες μου.
Λαμπρό μου μέτωπο,
χείλη που λέτε απ’ τη σιωπή τραγούδι,
να ο δρόμος ανάμεσα από σκιές και φως,
κι ο κόσμος μακραίνει πίσω απ’ τα δετά μας δάχτυλα



που παύουν την πνοή με την πνοή τους.

Τυπωμένο σε εκατό αντίτυπα, έξω από κυκλοφορία και κρίση ― δώρο στο γάμο του
Παναγιώτη (Γιακουμή) και της Χάρης (Πανουτσοπούλου)

7.ΔΕΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
1972

1

Όταν φτάνει το κύμα
λαχταράω να τ’ αγγίξω
μα φοβάμαι τον κόσμο που έρχεται
και φεύγει έρχεται και φεύγει
με νερό μόνο με τούτο το νερό
που δεν πιάνεται που δεν πίνεται
μα φεύγει κι έρχεται και φεύγει
μπροστά μου κι αφήνει το σχήμα μου
μονάχο.

2

Από στενή ώρα βγήκες στην πλατιά αμμουδιά
και ντύθηκες τον κόσμο·
λάμψαν πέτρες και κοχύλια στην ψυχή σου,
κύμα η θάλασσα σε πήρε
ως την άπλα του βυθού·
κι όταν άγγιξες άνοιξε η ώρα
και γδύθηκες τον κόσμο δίπλα σου
όστρακο λαμπρό.
Τότε ωραίο τέρας άνοιξες εσύ.

3

Σιγά σιγά η αγάπη μου γλυκά γλυκά
κίνησε τους καρπούς των δέντρων
και τα φύλλα ευώδιασαν σκιές κι ύπνο παλιό
ανάμεσα στα δάχτυλα της αγάπης μου
που μύριζαν σιωπή και κόσμο και μένα
που ωρίμαζα κεραυνός και βροχή
της βαθιάς μου αγάπης.



4

Σε γδύνει το νερό παρατήσου στη θάλασσα
παρατήσου στον κόσμο γυμνή
να σε κινάει αργά ο αρχαίος χρόνος
τώρα που η γλύκα μου τα ’κλεισε όλα,
σε μένα θα ’ρθείς.

5

Βαθύς ουρανός σού φύσηξε το φόρεμα
κι άνοιξε στα δυο και βγήκες
άσπρη γυμνή και μαύρη
κι άνοιξες μπρος στα μαλλιά σου
μαύρη γυμνή κι άσπρη
ολόκληρη μες στο γαλάζιο
να πατάς χώμα.

6

Μάτια μου ανοίξτε στον κόσμο
μαύρα, ο μέγας μου τρόμος σ’ άσπρη ψυχή
που την ανοίγει με κύματα η θάλασσα
πλατιά ν’ ανατριχιάζει
στον άμμο στο χώμα στη γεύση μου
να τρέμω το χορτάρι
να σπαράζω σε μια ανάσα ζωής,
μάτια μου, άγγιξέ με,
μίλα μου θάλασσα
και κύμα δυνατό.

7

Ωραία μαλλιά σκορπισμένα πολλά
πάνω στο μεγάλο κορμί σου
που ανοίγει και κλείνει μακραίνει κονταίνει
ολόκληρο σάρκα
στο φως που παλεύει τις σκιές του
μέχρι τα μαύρα μαλλιά
τα βαριά τ’ απλωμένα τριγύρο
τα λίγα μαλλιά σου
όπου ανοίγει και κλείνει τη νύχτα
ολόκληρο
το μέγα τρομερό σώμα σου.



8

Έξω βρέχει νερό πολύ
εσύ κλείστηκες σε τοίχους και τζάμια
κάμαρα ζεστή στη βροχή του κόσμου
που του κλείνεις το παράθυρο
ανάστημα ζεστό στεγνό και πεινασμένο
―μάλλινο ρούχο πάνω σου κι έξω βροχή,
α να ’ταν στο χώμα τα μαλλιά σου
τα χέρια σου τα πόδια σου η όψη σου
εσύ η κλεισμένη μ’ ένα μάλλινο εδώ.

9

Ωραίος τόπος ξημερώνει το σώμα σου
από νύχτα βαθιά στον ήλιο
να το γδύσει απ’ τα μυστικά
να κινηθεί και να ’χει απ’ όλα στο φως
για μια μέρα τόση αγάπη μια ζωή
σ’ ανοίγματα κλεισίματα
βουνά και κάμπους χόρτα και νερά
φύλλα και καρπούς μυρουδιές και χρώματα
κάτω απ’ τον ουρανό του κόσμου
στην ξέρα στη βροχή
σ’ άγριο χειμώνας ή σ’ ανοιχτό καλοκαίρι
των ματιών των στηθιών των μαλλιών σου
του κορμιού σου που όλον με κρατάει
και με ζει τρυφερά.

10

Γδύσου κι έβγα στον ήλιο
πλαταίνει η μέρα κι ο κόσμος
κι οι ώρες βαθαίνουν
στο νερό στο χώμα στους καρπούς
κι οι χυμοί ζωντανεύουν
και πήραν τον κόσμο με τις μυρουδιές,
γδύσου κι έβγα, μπες στον κόσμο
που σε περιμένει που σε περιμένω
ακίνητος εδώ.



8. ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΣΗΜΕΡΑ
1973

Δε ζητώ τίποτα,
μονάχα να τελειώσουν τα δάχτυλά μου στο φως
κι ένα κόμπο νερό για να μείνω
δε ζητώ τίποτα,
μόνο μια θέση κι ένα τόπο να σταθώ
για να μείνω στον κόσμο
να περπατώ πάνω στο χώμα κοντά στα νερά·
δε ζητώ τίποτα,
ν’ αγγίζω μονάχα τον κόσμο με δικά μου δάχτυλα
κι ούτε κόκκο χώμα δεν παίρνω
δε χάνω σταγόνα νερό·
δε ζητώ τίποτα,
μονάχα το χρυσό πρόσωπο το μοναχικό πουλί
και να τελειώσει η μοναξιά μου στο φως
μονάχα την ανάσα μου έξω απ’ τον κόσμο
κι όλο τον έρωτα της καρδιάς μου
μονάχα την αλήθεια πως είμαι,
η αλήθεια είναι νίκη,
μονάχα να νικήσω.

* *

Λίγο πιο πάνω από το χώμα που προσμένει
ο άνεμος με πήρε η ώρα και τ’ ανάστημά μου
και ταξίδεψα ως την άκρη του νερού
―ψιχάλες κι η μεγάλη θάλασσα και φύλλα
που έπαιρναν τον ουρανό και μέτραγαν τον κόσμο
στην ανάσα και στα μάτια και στον ήσκιο της καρδιάς
―καρδιά πουλί πετούμενο καρδιά πρωί της δίψας,
ξένη του νερού καρδιά αδερφή της ώρας
που ξεχάστηκε στον κόσμο μοναχή,
χορταίνεις αίμα μα δεν έχει αίμα ο κόσμος
άλλο απ’ το νερό κι άλλη ζωή απ’ τη δίψα σου
―καρδιά, κι ο ήσκιος απ’ τ’ ανάστημά μου
ξένος κι αλαφρός και φεύγει το γυμνό νερό.

* *

Νερό λαμπρότερο απ’ τη μέρα κι απ’ τη νύχτα πιο βαθύ
μ’ ανάθρεψε μ’ ανθούς και φύλλα και σιωπή
―κείθε βουνά και δώθε η θάλασσα η μεγάλη,
λίγο πιο πάνω από το χώμα που προσμένει.
Γνώρισα μάτια των πουλιών και σχέδια του άμμου
χέρια δίχως μυστικά και λόγια δίχως ήσκιο
και το νερό που γλύκαινε καρδιά κι ανάσα



κι άπλωνε μια μέρα που μιλούσε όλες τις μέρες
με σταγόνες δροσερές σταγόνες κρύες
τις αυγές τα μεσημέρια και τις ώρες του γιαλού
στον τόπο αυτόν ανάμεσα βουνά και θάλασσα·
και το κορίτσι το καλό
που κίνησε το φόρεμά του και τα πόδια
κίνησε τα χέρια και τις πέτρες τις μικρές,
νερό τα στήθη της μιλούσε και νερό τα μάτια
ατέλειωτο νερό όπου το κορμί άνοιγε κι ήταν
από χτες και σήμερα κι ως την καλή την ώρα
που ’γραφε το γέλιο ολάνοιχτη την πλάση
―κι ήταν θάλασσα ήταν κύμα αδρό
που ορμούσε θάλασσα πλατιά.

* *

Λαχτάρα δίχως όνομα
λαχτάρα δίχως πρόσωπο
λαχτάρα μοναχή λαχτάρα αιώνια,
πριν από τη μέρα πέρα από τη νύχτα
πριν από το χώμα από τη στάλα
πέρα από το πλάτος απ’ το βάθος
πρώτη από μένα
μίλησες
κι ο λόγος σου γλυκός βαρύς
και ποιος.
Το χαλασμό ζητώ μια αρχή ένα τέλος
τόπο να σταθώ στον τόπο σου
με τόσον κόσμο τόση αλήθεια
κι είσαι απέξω κι είσαι
μέσα μου γελάς βαριά και θέλεις
θες −λαχτάρα
μοναχή.

* *

Ουρανέ πατέρα και μάνα γη και θάλασσα
που βγαίνεις κι έρχεσαι και πας
και δε με παίρνεις,
πού ο τόπος μου ποια λόγια είναι δικά μου
πού το χτες και το αύριο
πού το τώρα το δικό μου,
να σταθώ σωστός;

Βουνά ψηλά και μύρια αστέρια
χώμα ακίνητο κι αέναο νερό
πράσινα φύλλα κι άυπνα μάτια
που με βλέπετε και μ’ ακουμπάτε,
τι δικό μου ποιος εγώ



πάνω απ’ τα βήματά μου κάτω απ’ την ανάσα μου,
δώθε ή κείθε
ή μέσα στη μονάχη σας ζωή;

Μάνα και πατέρα κι αδερφή μου
κόσμε τέρας μόνε κόσμε
που μονάχο μ’ έταξες μονάχα εδώ,
το κίνημά μου ποιο κι ο δρόμος του κορμιού μου
για το αλλού που με γλυκαίνει
στέρεα και τρυφερά;

* * *

Πού πάνε τα κύματα δίπλα στα πράγματα
πώς περνάει ο αέρας του κόσμου τους γλάρους
τι να πω στα γλυκά μου γόνατα.
Με πολύ φως στα μάτια ξεστράτισε η πεταλούδα στη θάλασσα
ωραία γελούν τα δάχτυλά μου δίχως επαφή
για ένα κόμπο μέλι πήγαν οι νεκροί μου.

Και μετράω την ασπράδα
απ’ τα κύματα στους γλάρους μες στα γόνατά μου
μετράω τα χρώματα μες στην ψυχή μου
και μετράω
μαύρες κόρες στ’ άσπρα μάτια.
Πού πάει αυτή η ασπράδα
πού πάει η ασπράδα,
η ασπράδα πάει στα χαλίκια
μεγαλώνει το γάλα της ρίζας μου
ανοίγει την ψυχή του παιδιού μου.

Και στο άσπρο επίπεδο του κόσμου
το τίμιο
τι ωραιώθης και τι ηδύνθης, αγάπη;

Θα περάσω τα κύματα
θα γλυκάνω τους γλάρους καρδιές στον αέρα
θα φρίξουνε τα γόνατά μου,
πού να πάω σε σένα
πώς να πάω σε σένα
τι να πάω σε σένα.
Θα σε καλύψω με μια κάτασπρη ασπίδα
θα σε κλείσω μ’ ακατάσχετα γόνατα
μ’ αδιάφθορη κενότητα.

Και, φίλον ήτορ, μετράς
τα κύματα τον αέρα τους γλάρους,
φίλον ήτορ, μένεις,
φίλον ήτορ,



τι ωραιώθης και τι ηδύνθης, αγάπη;

Δε ρωτάς, γιατί ξέρω,
είσαι ακραία όμορφη, γιατί είμαι μονάχο σίδερο,
φρίττεις, γιατί ξέρω,

τι ωραιώθης και τι ηδύνθης, αγάπη;

* * * *

Βροντή κι οργή και ξάστερη φωτιά
πίσω απ’ τα μάτια μπρος από την όψη
μες στον τόπο το ζεστό – ψυχή
πλατύτερη απ’ το πλάτος απ’ το βάθος πιο βαθιά
και στο κορμί το χτες και το αύριο,
τώρα χαλασμός
κι ίδια τα μάτια βήματα τα βήματα
πριν από την αρχή πέρα απ’ το τέλος – κύκλος
συντριμμένος στην κλειστήν ανάσα
που φυλάκισε την καλοσύνη,
κόσμε μου καλέ
κόσμε αδερφέ κομματιασμένε,
τώρα
κι από χτες κι ως αύριο, στον αιώνα σου
το γελαστό παιδί μου ― είναι
δεν είναι τι είναι τι δεν είναι
παίς εστι παίζων, πεττεύων
τη βροντή και την αργή και τη φωτιά·
παιδός η βασιληίη.
Τώρα είναι η ώρα
για το χτες και γι’ αύριο και για πάντα
για το χώμα που προσμένει και για το νερό,
ο αιώνας, το παιδί που περιμένει, τώρα·
αγαπημένο πρόσωπο μοναχικό πουλί
που ταξιδεύεις στου ποτέ τη χώρα,
έλα τώρα ανάμεσα νερό και χώμα,
εδώ
να γνωριστούμε στη μονάχην ώρα του παιδιού
μονάχοι·
μάτια μαύρα και βροντή και ξάστερη φωτιά
και το κορμί σου πού με περιμένει μοναχό
και να πατήσω πού ν’ απλώσω πού τα χέρια
έξω απ’ το χαλασμό που δε με φτάνει
και νερό και χώμα ξόδεψα από τη λαχτάρα,
τώρα ανάσανε κοντά μου μίλησε τον κόσμο
λόγο τρυφερό, τραγούδησέ τον στην καλή την ώρα
που γελάει με ματιά παιδιού ο αιώνας,
να δεθεί και να ομορφύνει θείο σκεύος τέρας μοναχό,
τραγούδησε, τραγούδησέ μου



να σε δω και να σε πάω και να σ’ αγγίξω
στου ποτέ τη χώρα και σ’ αυτή την ώρα
μοναχός χωρίς τον κόσμο κι έξω απ’ τον αιώνα
δίχως ήσκιο από τα μάτια μου:
το τίποτα κι εσύ το μόνο.

* *

Σε βαθιά μέρα σε κόσμο ανοιχτό και φίλο
χτύπησε το αστροπελέκι
κι άρχισαν οι σταγόνες μεγάλες
κι αλαφρές να μας έρχονται
ζωντανές με σχέδια και λόγια
εικόνες των πάνω των κάτω
που μια ζωή τη ζωή μας παιδεύουν
με φύλλα κι ανάσες και μάτια
μπροστά μας, θε μου
(σιγαλά βρέχει ο θεός,
σιγαλός ψιχαλισμός,
σιγαλά πάω κι εγώ
―όπου πατήσω θάνατος κι όπου κινήσω ελπίδα)
πίσω μας, θέ μου,
μια ζωή μάς την παίρνουν
τι μας μένει: βροχή
σταγόνες
στα φύλλα στις πέτρες στις τρύπες
στις μέρες που άνοιξες χτες
στο βιβλίο στην άσπρη κολόνα
στη μύτη του πουλιού που ακούμπησες κι έφυγε,
σταγόνες πολλές κι όλο πολλύτερες
(στην αγάπη που αγαπώ
―παίδων νεογνών εν δόμοις ιδείν φάος)
σταγόνες όλη η βροχή
παίρνει όλο τον κόσμο φύλλα
(ώδε κεν αδροσύνη στάχυες νεύοιεν έραζε)
κι εμάς, φίλον ήτορ:
δεν πεθάναμε χτες;
πώς πάλι και πάλι και πάλι μπροστά μας
τα όλα
(στον άδη θα κατέβω και στην παράδεισο)
τα όλα μπροστά μας δικά μας:
κόρη μου,
στόμα της βαθιάς μέρας,
ήλιε μου,
πού είσαι κι άργησες να βγεις
πάνω στα φύλλα στα μάτια που στάζουν σταγόνες
πού θ’ ακουμπήσεις,
σταγόνα της βαθιάς μου μνήμης,
στο απλωτό ακρογιάλι με τα κύματα



από το λαμπρό βυθό
της πιο παλιάς μου μέρας
ποια φωνή θα φέρεις,
λόγε,
ν’ ακούσω και να μάθω
και να πάψω
πώς,
χεράκια των χεριών μου,
θα πιαστείς εδώ
μπροστά μας
κόρη μου
πώς
―βροχή της μνήμης, πάρε με ταξίδεψέ με,
αγαπημένη, κοίμισέ με
κοίμισέ με γέννησέ με
γέννησέ με κόρη μου
κόρη.

Βροχή κατεβαίνουν τα ουράνια
φύλλα ανεβαίνουν τα δικά μας
κι η παρουσία σου ζέστα
η παρουσία σου πού στη βροχή,
κόρη μου,
πού, κλαδάκι χλωρό χλωρότατο
βεργούλα της βροχής
αλυγαριά
που μοσκοβόλησες ζωή
(ο δυάσμος κι ο βασιλικός και το μακεδονήσι)
δρομάκι του νερού κι έρμαιο γυαλί
―φύλλα δέντρα πουλιά ανεβαίνουν
βουνά περιμένουν
τα χέρια μας κλάδωσαν,
κόρη μου,
έλα όνειρο έλα μνήμη έλα τώρα
εδώ
που ανεβαίνω στο χώμα απ’ το χώμα
πατέρας κι αλήθεια
―κύλα σταγόνα στο μεγάλο φύλλο μου
δάκρυ στο μάτι πράγμα στο κορμί,
έλα,
τρυφερή γραμμή του βουνού με τα σύννεφα
του κοντινού κι άγνωστου πουλιού
του φύλλου του μικρού του μακρινού του αιώνιου,
έλα,
είμαι μόνο με μένα
με κορμί με λόγια με δέκα κινήσεις
του κόσμου,
έλα του κόσμου,
έλα βροντή



και τίναξέ με
έλα κεραυνός
και κάψε με
έλα νερό
και πιες με
έλα ρίζα φύλλο ανθός
ξανθρώπισέ με,
έλα
πες με δες με
γλύκα,
έλα κόρη μου,
κόρη μου,
κόρη.

Μέρες βροχής μέρες νερού
και τώρα χώμα μουσκεμένο γύρο μας
λάσπη δίπλα στο χέρι μας
έρχονται πράσινα χόρτα
ψηλά δέντρα αργά και βαθιοί καρποί
να το στάχυ βαρύ
και νεύει αργά στα μάτια μας
και μας μιλάει στάχυα
γεμίσαμε κόσμο
καρδιές κι ανάσες
είμαστε μ’ όλα της θάλασσας της γης τ’ ουρανού
γραμμένοι της ώρας
της ομορφιάς:
κόρη μου,
η γη, κοίτα όλα αυτά να γίνουν δικά σου
δίπλα στον ήλιο, ανήλιαγη
γύρο στο χέρι, ανέγγιχτη
στον ορισμό σου, αμίλητη,
όλη η βροχή της ώρας σου
τέλειωσε στην ομορφιά
κόρη μου
τέλειωσε στην ομορφιά
κόρη μου
τέλειωσε στην ομορφιά
κόρη μου
τέλειωσε στην ομορφιά
κόρη μου
έλα,
κόρη μου,
το χέρι μου άνοιξε
στον κόσμο.

* * *

Δε φοβηθήκαμε



όλος περσεύει ο ουρανός κι όλα τ’ άστρα
περσεύουν κι όλο το χώμα μένει δικό μας
κι οι μέρες χαϊδεύονται στον αέρα σα χορτάρια
που παίζουν με το φως και με τη νύχτα
κοντά στις αυγές των ματιών μας,
σα χορτάρια πολύ τρυφερά για τα βουνά
για τ’ άστρα και τα κύματα, πολύ τρυφερά
για τα μάτια μας που δεν τρομάξανε
στις δυνατές φτερούγες των πουλιών
δεν τρομάξαν στα ποτάμια
που αρπάζουν το χώμα και τ’ αδειάζουν
δίχως μορφή στον πυθμένα του ύπνου μας
και περσεύουν στις αυγές των ματιών μας δάκρυα,
σα χορτάρια που πλέουν στον άνεμο
ανάμεσα στις πορείες των πουλιών.

* * *

Είναι ένας καιρός που μπαίνουν τα φύλλα στον άνεμο
κι ακουμπάνε σταγόνες βαριές τ’ ουρανού
που ανασαίνει στο χώμα
γύμνια κι αυλάκια και βασιλικά.
Χτες σηκώθηκα στον κόσμο
κι έκανα χίλια βήματα μέσα στον τόπο μου
κι άνοιξε απ’ όλες τις μεριές και χάθηκα
στα χόρτα και στ’ αστέρια και στο κύμα
που πότιζε τις ρίζες με μορφές κι αρώματα
και μέθυσε η ψυχή μου απ’ τα λουλούδια
στο γλυκό σπίτι της ζωής·
περπάτησα κι άνοιξε ο αέρας
κι άνοιξαν τα μάτια μου
μαύρα απ’ τις μέρες άσπρα στις νύχτες
δυο πουλιά φυλακισμένα
σ’ όλο τον κόσμο.
Περπάτησα απ’ την πρώτη γεύση μου
μέσα από χίλιες ανάσες πουλιών πια χαμένων
κάτω από σύννεφα που έχουν πεθάνει πια στεγνοί καρποί
πίσω από τοίχους που έμειναν στη λησμονιά
με μια ματιά που αιώνια σε τύλιγε
κι έρχομαι σε σένα ανάμεσα από βαριές σταγόνες
ανάμεσα απ’ τα φύλλα μες στον άνεμο
με μάτια ολάνοιχτα και χέρια μεγάλα
(σιγαλά βρέχει ο θεός,
σιγαλός ψιχαλισμός,
σιγαλά πάω κι εγώ
στην αγάπη που αγαπώ)
έρχομαι σε σένα τώρα από πάντα
πάντα τέρψιν τε γλυκερήν φιλότητα μειλιχίην τε.
το σώμα μου είναι όλο σεβασμό για σένα,



έλα να μιλήσουμε τραγούδια.

*

Καλή μου, ανάσα μου και χτύπε της καρδιάς μου
θανατικέ, αγαπημένη μου της μέρας και της νύχτας
και της θάλασσας και του βαθιού σπιτιού,
αγάπη μου του κόσμου του παντοτεινού,
κλείσε τα μάτια σου,
απάντησα τον κόσμο όλα τα βλέπω
όλα τ’ αγγίζω έρχονται όλα
κι έρχεσαι και με κοιτάς,
τα μάτια σου
σ’ εφέρανε και σ’ έχω
μπρος απ’ όλα, πού να πάμε,
αγάπη μου
του τώρα του παντοτεινού,
γυμνοί στον ανοιχτόν αιώνα
τι θα κάνουμε, γραμμένη μου,
ω πώς να σου μιλήσω,
γλώσσα του κορμιού μου
που ’σβησες ανάσες μιας ζωής,
αγάπη μου, γελάς
τα μάτια σου φτιάνουν αργά τον κόσμο
και δεν το ξέρεις μόνο με κοιτάς
και τι μου δίνεις
―ω μια γλώσσα θέλω μια φωνή
δική μου και καινούργια
και να μην πέσω στο μοναχό κορμί μου―
τι μου παίρνεις,
μάτια μου
μαύρα και μεγάλα
ζυμωμένα με το γάλα,
μάτια μου, πάντα το ’ξερες το εδώ;

Αγαπημένη μου, πού ήμουνα ως να ’ρθώ σε σένα
πού περπάτησες ίσαμε εδώ
πού είμαστε ως αυτήν την ώρα που ανοίγει
γλυκά κι ακουμπηστά κι ωραία,
κορμί μαλαματένιο μου γυναίκα μου
―τι πλούσιος κόσμος πλούσια μάτια ατέλειωτες ψυχές
κι εμείς γυμνοί στο τίποτα
―το τίποτα κι εμείς οι μόνοι.
Θα τραγουδήσω κι άκου με τα μάτια σου
άκουσε την επαφή τις γεύσεις μου τ’ αρώματά μου,
πλέουμε στο σπίτι μας πετάμε δίχως τοίχους
―μάγος και κάνω
εσένα τις στιγμές και τις γυναίκες
να γυναίκα μπρος στη θάλασσα γυναίκα στ’ αγριολούλουδα



γυναίκα και πολλά βουνά γυναίκα και σκιές
γυναίκα
και καλάμια κι ανοιχτή αυλή και δέντρα κι ώρες και φωνές και μάτια
κόσμος μέγας σταμάτησε πόσες οι γυναίκες του
και ποιες μία μία
τι μάτια τι φωνές τι ώρες
τι κορμιά που δεν τον γέμισαν
κι όλα κινούνται κι έρχονται,
εσύ ποια είσαι
από πού ποια ώρα ποιο ξεκίνημα ποια γνώση
κι έρχεσαι αρχαία κι ολόφρεσκος καρπός
γλυκός του θανάτου θάνατος της γλύκας
που έφτιασε γυμνό το σώμα σου
μπροστά από πόσα σώματα πόσες γυναίκες
ως εδώ που σ’ έσπρωξαν και ζεις,
μάτια μου
μάτια μου αγάπη μου αγαπημένη,
το τραγούδι μου μονάχα εσύ το ξέρεις
πες το μου τραγούδα να σου τραγουδήσω
τη βαθιά τομή που ανοίγουμε ακμαίοι
κι ενωμένοι μέσα σ’ αυτόν
σ’ εκείνον τον κόσμο,
αγάπη μου, ποιος είμαι
τι είσαι τι είμαι
τι είναι ένα και τι δύο και τι χίλια
πού εσύ και πότε εγώ·
κακέ μου νου κακή μου γνώση
κόσμε τέρας μόνε κόσμε,
έπαψα
είμαι μέλι στ’ ανοιχτά πλέω στο τίποτα
γλυκά κι αγνά κι αθώα
σε βαθιά νερά όλο φως
μ’ απλωμένα πανιά και πλώρη σκληρή
στο μέγαν ορίζοντα:
ξαναπεράσαμε από δω, καλή μου;
τι βαθιά νερά τι φως αυτό που βλέπουμε
μακριά πόσο γλυκά μακριά
πόσο γλυκά μας άγγιξε μας φώτισε μας τρέφει
μας έφτιασε ενωμένους
κι αστράφτουν κεραυνός τα κορμιά μας
―ζούμε;
Μάτια μου, γελάς
και μυρίζει ο κόσμος φωτεινός απ’ τη βροχή
την πρώτη βροχή μας
που ανέβαινε στα ουράνια μας καιρούς
να πέσει όταν γνωριστούμε
απαντημένοι
―θυμάσαι πώς ξεκίνησες τα βήματά σου,
κοριτσάκι μου,



θυμάσαι πώς εγέλασες στον κόσμο
δίχως να με δεις;
εδώ σε περίμενα.
Έλα να φύγουμε για τ’ ανοιχτά,
ακριβό μου καράβι
που ανοίγεις τη νύχτα με φως,
πού με πας, πού αλλού
―δε μας αφήνει η ζωή, ένα κομμάτι
σαν τη φτερούγα στο πουλί,
να ο θάνατός μας, εμπρός άνοιξε τα μάτια σου
τα μαύρα σαν το θάνατο σαν τη ζωή
τα μεγάλα σαν το τίποτα
που όλα τα πήρε κι ανοίγει
(μαύρα μάτια και μεγάλα
ζυμωμένα με το γάλα)
δος μου το άσπρο πέλαγο να πιω
να σβήσω μες στο γέλιο του κορμιού σου,
πού γελάς τι φως αυτό στα μάτια σου
τι φωνούλες τραγουδούν οι κινήσεις σου
στη μουσική μου,
πού με πήγες κι είμαι αιώνιος
μες στο τίποτα και τίποτα δε θέλω,
πού κοιτάς τι ξέρεις πού θυμάσαι
(θυμάσαι που πρωτόειδες στον καθρέφτη σου τον κόσμο;).

Μνήμη τρομερή
των βημάτων σου των χεριών σου
της ανάσας σου της ανάσας μου
της ανάσας μας που μας γλυκαίνει
πιο αληθινούς από γυμνούς του κόσμου
πιο πραγματικούς από σένα κι από μένα,
πότε είσαι πού είμαι
κι είναι αυτή η γεύση τούτο το κορμί
που πρωτονιώθει τ’ άγγιγμα του κόσμου
―από ένα κόμπο μέλι απλώνουμε
κορμί και μνήμη και πορεία
―αγάπη μου,
σε ξέρω και με ξέρεις,
γνωριστήκαμε από χτες σε κάποιο αιώνα
με ματιά παιδιού που παίζει
πρώτοι αγνοί και τωρινοί
(θυμάσαι που άνοιγαν τα μάτια σου στον κόσμο
μια οργιά πάνω απ’ το νέο κορμί σου;)
γνωριστήκαμε· μια τέτια μνήμη θα μας γδύνει
από μας δίπλα στα πράγματα του κόσμου.
Θα φωνάξω
να γεμίσω της ζωής τους γύρους
τη μεγάλη θάλασσα το χώμα που τελείωσε
τον κλειστό ουρανό με τ’ αστέρια του,



ν’ αντηχώ μες στον κόσμο
―κι ας απλώνει τα μαλλιά σου ο αιώνας
έξω απ’ το κλειστό σπίτι της ζωής
ας μαυρίζουν τα μάτια σου στον άσπρο δρόμο που άνοιξες
σε νέα πόδια που μ’ ακούμπησαν
που με τραντάζουν
―έρος μ’ ηύτε δ’ ο λυσιμέλης δόνει·
θα φωνάξω να με πάρεις κραυγή
και κεραυνό μες στα μάτια σου
που μ’ έχουν που τα παίρνω·
σ’ αγαπάω:
το τίποτα κι εσύ το μόνο.

* *

Τραγούδι του έρωτα λουλούδι φύλλο
μυρωδικό
στο βάθος και στην άπλα και σε μένα
που έχω κορμί στο τίποτα
έτοιμο πουλί,
τραγούδι του έρωτα σάρκα και γεύση
τροφή
στ’ άγρια μου δάχτυλα στα ολάνοιχτα μάτια
στο κορμί μου που με παίρνει
όπως ο αέρας την ανάσα, το κύμα του νερού τον κόσμο
κόμπο στο λαιμό,
τραγούδι του έρωτα, ξαφνική παρουσία,
πρόσωπο ενώπιό μου
αμίλητο κουφό και ξένο
και δικό μου,
τραγούδι του έρωτα, σε τραγουδάω.

*

Στιγμή του έρωτα
απ’ τα δικά μου πιο δικιά μου
και πιο ξένη από τα ξένα,
πούθε έρχεσαι
και με κάνεις γυμνό και δικό μου
μπροστά στο γυμνό κορμί
που με κοιτάει δικό σου
και με περιμένει
πιο ξένο από τον κόσμο
πιο δικό μου από μένα
μ’ αγάπη όση έχει άπλα ο κόσμος
βάθος όσο η ολοφάνερη θάλασσα
γυναίκα παρούσα τώρα
και πάντα και παντού·
στιγμή του έρωτα



μορφή κι ολόγλυκια ζωή
των φύλλων των φτερών των ματιών,
πού είσαι
που κυλάει ο χυμός στη μηλιά
το αίμα στο τίναγμα της φτερούγας
εγώ σε μένα μ’ ολάνοιχτες φλέβες
πού είσαι και σου αδειάζω
πιο πρώτος απ’ τη γέννησή μου
πιο υγρός από τ’ ατέλειωτα δάκρυα
πού είσαι κι όλος ο κόσμος ομόρφηνε
σημείο γνωστό σ’ ένα του κτήμα
τρομερή παρουσία και τίποτα,
δεν ξέρω δεν είδα δεν άκουσα
―τι είμαι; ούτε τα λόγια μου,
μονάχα η κίνησή μου, πιο δική μου
από μένα, πιο μακρινή
απ’ τα ξένα, πιο πλατιά
από τους φωτεινούς κάμπους της ζωής
το σπίτι του κόσμου.

*

Έργο του έρωτα,
ανάσα μου και μνήμη κι άγγιγμα
της αγάπης μου του τίποτα του κόσμου
του άγνωστου του χρυσού του ακέραιου,
παρουσία στη μνήμη στο λόγο
στο κέντρο της καρδιάς,
έργο του έρωτα, κόσμος μέλι
κύμα της θάλασσας πουλί κλαδάκι
που άρχισες ήσκιος στα χέρια μας
που παίρνεις τον κόσμο νερό
κορμάκι εμένα,
έργο του έρωτα, χελιδονάκι
που απλώνεις γύρο την καλοκαιριά
και γέμισε ο κόσμος πουλιά,
πότε θα ’ρθουν τα δικά μας πουλάκια
να κάτσουν στο στήθος μας
με κοφτερά νυχάκια.

* * * *

Κρύος αέρας σε πέρασε με φύλλα πολλά
έρημα φύλλα που φεύγαν στ’ άγριο νερό
και τά ’δερναν χιλιάδες σταγόνες δίχως μνήμη
δίχως χώμα και δίχως ανάσα.
Ανάσανες βαριά και ζήταγες πουλιά και φτερούγες
και φώτισαν τα μάτια σου μαύρα
σαν τα κρυμμένα πούπουλα του μαύρου κορακιού



που ησκιώνει τ’ άσπρα ποτάμια,
ανάσανες βαριά μες στο νερό και στον αέρα
και ζήταγες να δεις τα ποτάμια
που χάσαν πια τ’ όνομά τους
ζήταγες να χωρίσεις μια σταγόνα
κι ήταν στην όψη σου χιλιάδες σταγόνες
κι άνεμος κρύος σε πέρναγε με τέρενα φύλλα
τέρενα δάκρυα, άνεμος που άνοιγε κρύα νερά.
Χίλια είναι τα ποτάμια και τα ρέματα χίλια
κι ένα το νερό που γκρεμιέται στα μάτια σου
και σου παίρνει δίχως κύμα την ψυχή
και μένεις μ’ ένα πουλί μαύρο πουλί
που γεμίζει τα στήθη σου και σε παίρνει
και μένεις μικρή δίπλα στ’ άγρια ποτάμια
που πετάνε γρήγορα σαν πουλιά στον αέρα
με πορείες που δεν ξέρει καμιά σου ματιά
δεν προέβλεψε καμιά σου κίνηση
και δε ζήσαν στιγμή στο ρίγος του κορμιού σου.
Τόσο νερό και τόσα ποτάμια
πώς θα βγάλεις μέρες ποιο λόγο θα πεις
να χωρίσεις σταγόνες και δάκρυα
πώς θα πάρεις φτερούγες απ’ τον άνεμο
ν’ αρχίσουν στα μάτια σου ευκρινέες αύραι
και να ταξιδέψουν σύννεφα ως τις άκρες
τίνος ουρανού άλλου ουρανού
απ’ αυτόν που σκάει στα μάτια σου
μονάχος κι αίθριος πίσω από δυο στάλες νερού
που ζητάνε τόπο να πέσουν,
πού θα πέσουν τα δάκρυά σου, αγαπημένη;

Στάλα στάλα το νερό χιλιάδες σταγόνες
κι όλες πέφτουν στο χώμα κι ο άνεμος πέρασε
δίχως τη φωνή σου κι έμεινες υγρή και μονάχη
περί δ’ αμβρόσιος κέχυθ’ ύπνος·
βύθισες κι έμειναν σταγόνες λαμπρές πάνω σου
καθώς με φέρνει ο άνεμος στο μάκρος τ’ ουρανού
τίνος ουρανού πιο καθαρού απ’ αυτόν που σκάει στα μάτια σου
κάτω από χιλιάδες σταγόνες κάτω απ’ το νερό
που ήρθε μονάχο και τέλειωσε με σχέδια και φύλλα
που τελειώνουν στον άνεμο πλέουν στον άνεμο
κι ανοίγουν μέρες κλείνουν μέρες· βύθισες
κι έμεινε ένας κόσμος μέρες κι ένας κόσμος νερό
κι ένας άνεμος δίχως φωνή μονάχος άνεμος
που χωρίζει το νερό και κυλάνε ποτάμια πάνω σου
κωφά κύματα μέσα μου
―ψυχή δ’ ηύτ’ όνειρος αποπταμένη πεπότηται.
Ύπνος μαλακός και δυνατά φτερά
ύπνος μελίφρων και κρασί
κι άγρια μέθη δίπλα στον ύπνο σου·



σκληρές σταγόνες φύλλα μυτερά και γρήγορα πόδια,
μ’ έντυσε ο άνεμος και με πήρε δίχως ύπνο
δίχως την άκρη ονείρου στα γυμνά μου μάτια
―κοιμάσαι κι ήσκιο δε ρίχνεις
στο χώμα και στα χέρια μου
κοιμάσαι και πέφτουν στάλα στάλα
χιλιάδες σταγόνες και μένει η ζέστα μου μονάχη
και ζωντανή πάνω απ’ τον ύπνο σου
που χάθηκε απ’ τις τελειωμένες μέρες·
στάλα τη στάλα μέρα τη μέρα βαθαίνει ο ύπνος σου
κι είναι απ’ το νερό πιο μοναχός στο χώμα.

Είναι βαρύ το χώμα για τον ύπνο
λίγο το νερό να πάρει από πάνω σου το χώμα
τις ξεχασμένες πέτρες και τα βουνά που δε σε ξέρουν
δε φτάνουν στα βουνά τα κύματα
κι είναι κάτω απ’ τ’ άστρα οι σταγόνες
που τελειώνουν πάνω στον ύπνο σου,
είμαι βαρύς κι είναι αλαφρός ο ύπνος σου
κι άγρια μέθη με χωρίζει απ’ το χώμα και τις μέρες
απ’ το γεμάτο κόσμο που δε γέμισε τα μάτια μου
είμαι βαρύς με τόσο νερό που με πνίγει
κι η ψυχή μου κλείστηκε άσπρο πουλί
και πετάει πουλί μονάχο για την όψη των νερών
που τελειώνουν δάκρυα βουβά στα μαύρα σου μάτια
και πέφτουν στάλα στάλα ανάμεσα κορμί και χώμα,
δάκρυα βαριά χιλιάδες σταγόνες κι όλες πέφτουν στο χώμα
κι όλα τα φύλλα ζητάνε τον ύπνο σου
κι αλαφραίνουν μες στο νερό
κι αλαφραίνω στον άνεμο πάνω σου
στον κρύο άνεμο που σε περνάει με σταγόνες και φύλλα
και κλείνει τη ζέστα μου εδώ κι εκεί πάνω στο χώμα,
κι είναι βαρύ το χώμα για τη ζέστα μου.

Γύρο σου η ώρα πάνω σου ο δρόμος
κι ασπρίζει και πάει στη βροχή,
όλη η βροχή χωρίζει το νερό
που μ’ ακουμπάει χίλιες φορές
ζεστόν κι ολόρθον,
τ’ άυπνο νερό που ξύπνησε,
μ’ έκλεισε
―σταγόνες το νερό κι εγώ να το δέχομαι
δίχως άλλο δρόμο απ’ του κορμιού μου
του κορμιού σου που είναι πίσω απ’ τη βροχή
κοιμάται πέρα απ’ το νερό
και μου πήρε με νερό τον ύπνο
χίλιες φορές και μιαν ώρα
την ώρα που σταλάξαν τα μάτια σου
κι άπλωσε κόσμος έξω από σένα



έξω από μένα
―την ώρα που μίλησες και χώρισες δάκρυα και σταγόνες
χιλιάδες σταγόνες και χίλιες μέρες·
μετράω τις μέρες κι ώρα δε βρίσκω
μετράω τις σταγόνες και φεύγει το νερό
φεύγουν τα ποτάμια κι η θάλασσα δεν παύει ποτέ
και δεν παύει το χώμα ξεχάσαν τα βουνά
ξέχασε το νερό τον ύπνο
τον αμβρόσιον ύπνο σου που μας χώρισε
και μου ’μεινε ο κόσμος να μας χωρίζει
θείο σκεύος κι όρκος βαρύς.
Όλο μ’ αγγίζει το νερό και το πίνω κρασί
κι είναι άγρια είναι σκληρή πάνω σου η μέθη
σαν τα δάκρυα σου σαν τον κόσμο
που μας χώρισε μ’ ένα νερό και χίλιες σταγόνες
μ’ έναν άνεμο χίλιες πέτρες χίλια αστέρια
με χίλιες τομές
κι είναι άγρια είναι σκληρή η πληγή του νερού,
είναι μέθη ο ύπνος σου κι όλη δική μου,
σαν τη φτερούγα στο πουλί που σου πήρε τα μάτια.
Κοιμήσου, πρόσωπο χρυσό μοναχικό πουλί
και κοντινή μου αγαπημένη,
κοιμήσου κοιμήσου κοιμήσου κοιμήσου.

* *

Άσπρο πουλί και περνάει τον ουρανό
πέρα ο ήλιος χρυσός
και χαμένος με τόσο κοντινό χώμα
τόσο χώμα μπρος το γαλάζιο μονάχο στη θηλιά του ορίζοντα
κάτω απ’ τις φτερούγες του πουλιού·
άσπρο πουλί και χαμένο
πάνω απ’ τους δρόμους
άσπρο πουλί και χαμένο
στο άβατο γαλάζιο,
και περνάει τον κόσμο
μες στη θηλιά των ματιών μου·
άσπρο πουλί περνάει τα μάτια μου
μπροστά στον άβατο κόσμο
και τ’ αφήνει γυμνά
γυμνά γυμνά γυμνά.

*

Πόσο νερό με διώχνει πόσο νερό,
πόσο χώμα με τραβάει πόσο χώμα
μπαίνει μες στο νερό πόσο νερό
κυλάει στο χώμα
κι έμεινα μόνος



στο γαλάζιο θόλο του φωτός
έμεινα μόνος
στο κρύο σκοτάδι
κι είμαι ο τόπος της μέρας και της νύχτας
―μέρες νύχτες περνάνε πάνω μου
και μου πήραν τον ήσκιο
κι έφυγε πουλί
άσπρο πουλί μαύρο πουλί
κι έμεινα μόνος
κι έμεινα
με το νερό και με το χώμα

* * * *

Αυτός ο κόσμος που τελειώνει στα χέρια μου
αυτός ο δρόμος που αρχίζει στα πόδια μου
και παίζει με δυο πέτρες τον ορίζοντα
αυτό το σκεύος του σύμπαντος που όχι δε λέει
εκείνο το πουλί που δε βγαίνει από την άκρη της καρδιάς μου
αυτή η σταγόνα που δε χάνεται ποτέ
αυτός ο εαυτός μου που κόπηκε ολόισα
τι θέλει κοντά μου.

Αυτά τα χέρια που με κόψαν απ’ τον κόσμο
αυτά τα πόδια που παίζουν τον ορίζοντα
και δε φτάνουν τις πέτρες
τούτη τη καρδιά που δεν αγγίζει το πουλί
αυτό το αιώνιο ναι για το σύμπαν
αυτή η σταγόνα που λάμπει
αυτή η ολόισα μοναξιά
τι θέλει κοντά μου.

Πώς να περάσω την πέτρα
δίχως να γίνω πέτρες σ’ έρμο γιαλό
πώς να κοιτάξω το πουλί
χωρίς να γίνω στον κλεισμένο ουρανό χαμένο τιτίβισμα
πώς να το πω το ναι
δίχως να χάσω τη φωνή μου
πώς να πιω νερό
χωρίς να σκορπίσω σταγόνες στα σκότη,
πώς να χωρίσω κι όχι να μην πω.

*

Αυτός ο κόσμος ο μονάχος μες στο τίποτα
ακέριος κι ακατάλυτος που μ’ έχει
και τον έχω τωρινός μονάχα
σε πλατιά νερά πλεούμενος σε χώμα αδρό βουβός,
αυτός ο κόσμος που δεν ταξιδεύει και με ταξιδεύει



με γλυκά πουλιά και φύλλα πράσινα και βράχους κρύους
ανάμεσα παντού και πουθενά, ποτέ και πάντα
μονάχον μ’ όλα,
αυτός ο αιώνια κόσμος
είναι από μένα πιο μονάχος,
μ’ άστρα ανέγγιχτα και ξεχασμένες ώρες
με σταγόνες φύλλα πέτρες κι όστρακα
―κι η θάλασσα η μεγάλη η τρυφερή
που σβήνει τα ταξίδια και ξεχνάει το φως
ολόγυμνο χωρίς φωνή με παίρνει
και με ξαναδίνει πού.

* *

Μοναχός του ο κόσμος
με μονάχη αρχή και μονάχο τέλος
με χώματα που αρχίζουν και χώματα που τελειώνουν
με νερά που έρχονται και νερά που πάνε
με μιαν ώρα που ανοίγει και μιαν ώρα που κλείνει
σε βουνά ποτάμια κι αστέρια
μ’ ένα λόγο που λέει κι ένα λόγο που σωπαίνει
και σωπαίνουν πέτρες φύλλα και μάτια
μικρές σταγόνες νερού και μεγάλος ύπνος
γύρο στη γυμνή μοναξιά
―σωπαίνουν γραμμές κι όστρακα
κι αθόρυβα πουλιά στον ουρανό
που στέλνει στάλες σιωπηλές
στο γυμνό χώμα·
κι όπου ανοίξει ο λόγος
ανοίγει το νερό κι απλώνει το χώμα
και λουλουδιάζει ο ύπνος μέρες μεγάλες
με θάλασσες δέντρα κι ελαφρά πόδια
κι όπου ο λόγος ειπεί
γεμίζει ο κόσμος μάτια μονάχα
κι είναι γύμνια η μοναξιά του
κι είναι γύμνια η αρχή και γύμνια το τέλος.

Τέτιο λόγο τι τον θέλεις
έτσι που χώρισε σιωπή και μίλημα
μέρα και νύχτα γύρο στις παλάμες σου
άσπρο πουλί μαύρο πουλί και πέταξε
κι έμεινες πιο γυμνός απ’ τη σιωπή,
πιο μοναχός απ’ το μίλημα
και πια δεν ξέρεις αν μιλάς ή σώπασες.

* *

Ο άνεμος βοηθάει το νερό
μέχρι το χώμα μέχρι το κορμί σου



και φεύγει δίχως φύλλο κανένα
δίχως γραμμή και φτερό
πέρα απ’ τους ήσκιους
που παίζουν τον ορίζοντα.

Τι τον θέλεις το λόγο·
άσε τον κόσμο να μιλάει
πέρα απ’ την ανάσα σου
δίχως όνειρο και δίχως ήσκιο
και τίποτα άλλο.

Η μέρα πέρασε τη νύχτα,
το κύμα βγήκε απ’ το σκοτάδι,
φύγαν τ’ άστρα, φύγαν οι πέτρες
τα χόρτα τα δέντρα κι οι κορφές,
φύγαν μακριά σου τα πουλιά
κι ο λόγος σου είσαι συ
και τίποτα άλλο.

Πες τ’ όνομά σου και χώρισε
άσε το νερό και το χώμα
τον ύπνο και τ’ όνειρο·
πες τ’ όνομά σου
αντίκρυ στον ήσκιο σου
και τίποτα άλλο.

Ο ήλιος σηκώθηκε ψηλά
πάνω απ’ τα χόρτα και τα φύλλα
πάνω απ’ τ’ ανάστημα και τα μάτια
πάνω απ’ τα βουνά και τις θάλασσες,
γήθησε δε γαία πελώρη·
ο ήλιος σηκώθηκε,
τα δάχτυλά σου πάντα μένουν
και τίποτα άλλο.

Κι όσο πέφτει πάλι η νύχτα
ανάμεσα από πουλιά που φεύγουν
και γρύλλους που περίμεναν
όσο έρχονται τ’ άστρα στο λόγο σου
κι οι πέτρες στο όνειρό σου
όσο μπαίνει το νερό πολύ στον ύπνο σου
και σε διώχνει το χώμα
ανάμεσα πέτρες κι άστρα
ολόγυμνο
δίχως τον αιώνιο σου ήσκιο,
κι όσο πέφτει η νύχτα
και σβήνει τ’ όνειρο ανάμεσα στ’ άστρα,
βάλε το πρόσωπο στο φεγγάρι
τα δάχτυλα στο χώμα



κι άσε τον κόσμο να πει
άσε τον κόσμο να λέει τ’ όνομά του
άσε τον κόσμο να λέει ονόματα δίχως ήσκιο
ύπνο δίχως όνειρα
κι όνειρα δίχως νερό και χώμα
άσε τον κόσμο να λέει το μύθο του
κοντά στ’ όνομά σου·
μα όσο τ’ άστρα θα στέλνουν δροσιά
γρήγορη στον ουρανό και στα φύλλα
όσο ο ουρανός θα φεύγει γύρο στις παλάμες σου
και πράσινα τα φύλλα θα ζυγώνουν
όσο θα γεμίζει ο κόσμος
και θα μένεις
κι όσο θα σ’ αφήνουν
και θα ’ναι τα μάτια σου γυμνά
την ώρα που θα σου παίρνει ο κόσμος τ’ όνομά του
πίσω απ’ το χώμα μέσα στο νερό
στον ύπνο και στ’ όνειρο
την ώρα που περνάει η μέρα τη νύχτα
κι ανεβαίνει ο ήλιος πάνω απ’ τον ήσκιο σου
τότε
πάρε τον ήσκιο σου
και φεύγα απ’ τ’ όνομά σου
με τις πέτρες και τ’ άστρα
με τα κύματα και τα ουράνια,
κι αναπάψου στον τόπο του κορμιού σου
και στη θέση της καρδιάς
και τίποτα άλλο.

* * *

Μέλι και γάλα σ’ έτρεφα,
ψυχή μου,
και μου ’φυγες αέρας και νερό,
μου ’φυγες κι έμεινε ο κόσμος
λάθος παλιό και νέα αλήθεια,
λόγος και καημός.

* * * *

Άμμος, θάλασσα νερό
θάλασσα φως και κύμα
φως χαλίκια, γρήγορα πουλιά
πλάση ανοιχτή, σύννεφα αγάπη
βάθος άσπρο
σχέδια τρυφερά στον άμμο
και τα χτεσινά μας χέρια
κλειστά και γραμμένα
κοντά στα κύματα.



Πού πάνε τα κύματα
―πουθενά,
στα μάτια σου
που φωτάνε τον κόσμο μεγάλα,
πουθενά,
μεγαλομάτα,
σε μένα
που δε χορταίνω,
πουθενά,
σε μας που περιμένουμε
τον κόσμο στον κόσμο
το φύλλο να φυλλιάσει
το δέντρο να δεντρίσει
τον καρπό να καρπίσει,
το κύμα να κυματίσει,
τη θάλασσα να φωτίσει νερό
μεγάλο κι ένα μοναχό
(στον άδη θα κατέβω)
μάτια μου
(μαύρα και μεγάλα
ζυμωμένα με το γάλα)
γέλα
κι άπλωσε κι άνοιξε
πήγαινε κι έλα
τρέχα στο γιαλό της ώρας και στο φως,
χαϊδεμένη μου,
παίξε τον κόσμο,
τρυφερό μου,
δες το γέλιο που άνθισε καιρούς μεγάλους
στάλαξε μικρό μικρούλη κόσμο
στο γιαλό, στο πλάτος
μπρος από το κύμα
δώθε απ’ τη μεγάλη θάλασσα
που φεύγει του φωτός
―βέργες βεργούλες στο γιαλό
και ποιο μικρό θα δείρω εγώ
―μανούλα μου αγάπη μου και κόρη μου
καρδούλα που χτυπάς γλυκά στο κύμα
βασιλικέ
και κλάμα βαθύ
―η μάνα εσύ εγώ ο πατέρας
―δείρε με με βέργες
δείρε με και σκότωσέ με
στην ποδιά σου ακούμπησέ με,
γείρε
γείρε πάνω μου
γείρε να δεις ποιος είμαι,
αγαπημένη,
σέβας μ’ έχει



και λατρεία του κόσμου του αιώνα
του κορμιού σου
που άνθισε παιδί μπρος στη μεγάλη θάλασσα
χωρίς να κινηθεί χαλίκι
―ω της ευγενείας σου,
λατρεμένη·
το τίποτα κι εσύ
εσύ κι η κόρη,
κόρη μου,
θα σ’ ακουμπήσω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Από τους ξένους στίχους ή κομμάτια στίχων που υπάρχουν στο κείμενο, όχι
ελληνικοί είναι οι παρακάτω: 1) το χρυσό πρόσωπο―το μοναχικό πουλί (Ουπανισάδες),
2) η αλήθεια είναι νίκη (Ουπανισάδες), 3) ο κόσμος… θείο σκεύος (Τάο τε Τσινγκ), 4) η
γη, κοίτα· όλα αυτά θα γίνουν δικά σου (Ινδιάνοι), 5) τέλειωσε στην ομορφιά: τέσσερες
φορές (Ινδιάνοι), 6) χορτάρια… πλέουν στον άνεμο (Ινδιάνοι), 7) μέθυσε η ψυχή μου απ’
τα λουλούδια (Ινδιάνοι, Αζτέκοι), 8) σαν τα κρυμμένα πούπουλα του μαύρου κορακιού
(Αντάρα, Άραβας ποιητής του 6ου―7ου αι.), 9) χίλια είναι τα ποτάμια και τα ρέματα
χίλια (Αβέστα), 10) που πετάνε γρήγορα σαν πουλιά στον αέρα (Βέδες), 11) Καθώς με
φέρνει ο άνεμος στο μάκρος τ’ ουρανού (Ινδιάνοι), 12) σκληρές σταγόνες, φύλλα μυτερά
και γρήγορα πόδια: επίδραση απ’ τον T. S. Eliot..

Η μετάφραση των στίχων αυτών είναι προσωπική.
Το «γνωρίζω» και «γνωρίζομαι» της Γένεσης και οι στίχοι απ’ το Άσμα Ασμάτων

είναι, βέβαια, ελληνικά οικεία όσο και οι άλλοι ελληνικοί στίχοι που υπάρχουν στο
κείμενο.



9. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΩΤΗΣ,
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

1973

Κύμα στο κύμα ο ουρανός
κι η θάλασσά τους
δεν τέλειωσε κι όλο με βρέχει
κι όλο με ζωγραφίζει στην άμμο γυμνό
γελούμενη μιλούμενη όλο κύματα κυματάρες
κι όλη νερό ως την άμμο
την ψιλή, τρυφεράδα
η θάλασσα η θάλασσα·
έι Αλφειέ αγόρι μου Επιταλιώτη,
το θυμάσαι το αγόρι σου που ταξίδευε τα σύννεφα
θυμάσαι κείνο το λοχαγό του Ξενοφώντα
όλους τους Επιταλιώτες ― η θάλασσα γελάει
αχ τι λέτε τα δυο σας,
Αλφειέ καβαλάρη θάλασσά μου θηλυκιά
θηλυκότατη
ως εδώ χάμω στην άμμο
που ψιλαίνει ψιλαίνει ν’ αρχίσει νερό,
θάλασσα, θυμάσαι τ’ αγόρι σου;
Σωκράτης επί άμμου
Σωκράτης ο ων ο γυμνούμενος στο νερό σου
όλη τη ζωή ως τα μάτια της
ως τα παιδιά μου,

Ξένη κόρη μου
Λάμπρος αγόρι μου

Στεφανία χαϊδεμένο μου,
έτσι είναι, θάλασσα,
έτσι είμαι, γυμνός ως τον κόσμο
γυμνός
κοντά στο νερό σου.
Έλα λοιπόν πάρε με
― κι ας πλέουν γυναίκες
ας γράφονται στο φως του αέρα τα ευγενικά θηλυκά κορμιά
περνώντας τη γύμνια σου
ως τον αιώνα του Επιταλίου, της άμμου,
Σωκράτης ων επί άμμου
που ’χει κουβέντα με τη θάλασσα
μπροστά μου
στα μάτια μου στ’ αφτιά μου στο κορμί μου,
θέλω.

Λοιπόν σ’ ένα τόπο,



Αλφειός θάλασσα, μάρτυρας η άμμος,
εγώ ξένος, περαστικός, Επιταλιώτης
όχι λοχαγός, Σωκράτης
ολόγυμνος στα κύματα ως τον ουρανό
στη θάλασσά τους,
μιλάω φωνάζω ουρλιάζω
θέλω.
Να με κοντά στα χαλίκια που αφήνεις, νερό,
να με πάνω στην τρυφερότητά σου, αμμουδιά,
να με μπροστά σου εσύ μπροστά μου θάλασσα του κόσμου
έλα μου ολογδυτούλα μου κυματερή
έλα κολύμπα με νέρωσέ με
να σταχτώ σταγόνες σταγονάρες
στη νερένια σου απλωσιά τη μιλούμενη
νερένιος να τυλίξω το νερό σου
κι ο Αλφειός ο καβαλάρης τ’ αγόρι μου
ας μένει φανερός κουβεντιαστής σου
κάτωθέ μου μπρος μου που σ’ έχω
κι έχω τον καημό την τρυφεράδα
όλη τη γλύκα που μ’ αρχίζει
κινούμενο μαρμαρωμένο,
ζω ή θέλω;
θέλω
γλυκιά μου ευγενέστατη θάλασσα
γλυκό νερό βγαίνεις από μέσα μου
σταλίτσες γλυκιές σαν την αγάπη
στάλες μου, μονάχες μου
μοναχούλες μου, εγώ να ένας κόρμαρος,
ε Αλφειέ, Αλφειέ Επιταλιώτη αγόρι μου,
θέλω, θέλω τη θάλασσα
όλη τη γλύκα που λέγατε
στο νησί που μου φτιάνατε να μετράω Σωκράτης εαυτώ
τη γλύκα εκείνη την παλιά ιστορία
του κόσμου
― το χαϊδεμένο μου τ’ αγόρι η κόρη μου
τα μάτια της.
Γυναίκα μου θαλασσινή
ματάρες ολάνοιχτες του κόσμου
ολάνοιχτος κόσμος
μπαίνω βγαίνω πουλί ελεύθερο,
κορμί θαλασσινό μου γυμνό
απ’ ό,τι κόσμος δεν είναι
απ’ ό,τι κοσμώνει το κορμί μου
(Ξένη Λάμπρος Στεφανία)
θαλασσένια μου
σ’ αγάπησα γυναίκα μου της θάλασσας.

Κύμα με κοίμαγε κύμα με ξύπναγε
κι έβγαινα στη θάλασσα την πρωινή



τη γλυκιά στην τρυφερή αμμουδιά
όλο σχέδια παιγνιδάκια όλη η θάλασσα ως την άμμο
τρυφερές γραμμές,
αφρός αφρούλης χαλικάκια δροσερές σκιές
σκιούλες και νυχάκια πρωινού πουλιού
που ’φυγε για τη μέρα,
άμμος νερό καθρέφτης
― «ωραίο που είναι το πρωί» ―
τι καθρεφτίζει,
γλάρε μου πετούμενε όστρακο που αναθυμάσαι
ολάνοιχτο της θάλασσας;
Το πρωί κι εμένα.

Στους δρόμους της γης
της δουλειά τους τα πόδια τη δουλειά τους οι ρόδες μας
Αχαγιά Μανωλάδα Λεχαινά βασιλικός γερτός
Αντραβίδα Καβάσιλα ωχ ταξίδι μου
Γαστούνη και Πύργος
(Κολύρι Μπαρμπάσαινα Βολάτζα Ανεμοχώρι κι όσα λέγαμε)
Επιτάλιον να Επιτάλιον θε μου Επιτάλιον
δικοί μου Επιταλιώτες
κάμπος στον ήλιο δέντρα μεριές,
Χοντρολυγιά Παράβαλτος Γιαλός Ροφιάς Πέρα Μεριά,
Αλφειέ Αλφειέ Αλφειέ μου Επιταλιώτη να το αγόρι σου,
με τα γελάδια ω ωωωω! για τη θάλασσα
γελάδια αργά του Βλογιάρη
του Νέστορα του βασιλιά των καλών παλατιών
των καραβιών του Τρωικού
ε Τηλέμαχε ταξιδευτή
ε Τηλέγονε ― από μακριά
έρχομαι από δέντρο σε δέντρο σε θάμνο σε πέτρα
στο δέος της θάλασσας
ε Ιερώνυμε Επιταλιέα
ήπιες πολύ νερό του Αλφειού μου;
σε θυμάται
σε θυμάμαι, πού ’ν’ η ωλένη σου
ταξιδευτή περπατητή του κόσμου
είδες τι είδες έκανες τι έκανες,
αχ Ξενοφώντα Σκιλλούντιε πού τα χαρτιά σου
στην άμμο του ήλιου είναι όλα γραμμένα
τι καλά ζωγραφισμένα του νερού
γράφει το κύμα σβήνει
σχέδια γραμμές στα ωραία μου μάτια.
―Γέροντα Επιταλιώτη, τι λες για σήμερα, λέου;
―Παιδάκι μου παιδάκι μου,
ψωμί, τα ζωντανά να φάνε φύγανε τα κάρρα
πρόβατα στον άμμο το γλυκό νερό της νιότης,
καβαλάρης ήμουνα, ωχ αγώνας
φτώχεια τούτη δω στο χώμα



στ’ άνοιγμα του φασολιού τα φύλλα προχωράνε στα μποστάνια
όλη νύχτα τρίζουνε τ’ αραποσίτια
σπάσε ένα καρπούζι κόψε μια ντομάτα σώσε ένα σύκο
ας’ τους μπαρμπάδες θειές ξαδέρφια κορμοπούλια
ξαδερφάδες θηλυκά κορμιά,
―Ωχ, γιαγιά γιαγιά γιαγιούλα του ψωμιού μου
του χωριού των φύλλων των ανθρώπων
σού και από γλώσσης μέλιτος γλυκίων ρέεν αυδή,
γιαγιά μου Νεστορίτισσα
παραμυθού και πονεμένη,
μίλαγέ μου μίλαγέ μου, δε μου μίλαγες
ωχ τη γλώσσα σου
γελούμενη!
Θα πάω με τα γελάδια θα περάσω τα γελάδια
όλους θα σας βρω,
ε Αλφειέ, πάμε στη θάλασσα
κι άστε μου νησάκι
θηλυκούλι όλο γραμμούλες του άμμου θηλυκό
θα ’ρθούνε τα κορίτσια
τρυφερά κορμιά με δροσερά φουστάνια
θά ’ρθουν τα χειλάκια τ’ ανοιχτούλια
τ’ ανοιχτά
―ω θάλασσα θάλασσα θάλασσα της γλύκας μου πλατιιά
και κύματα γυαλάδα του άμμου σχέδια απ’ το νερό
γραμμούλες
άμμος άσπρη μοναχή στον ήλιο
κι είναι η θάλασσα η γαλάζια η μιλούμενη
η υγρή
―o litus vita mihi dulcius, o mare! felix
ήμουνα και να με
Σωκράτης (Εσύ – Ξένη, Λάμπρος, Στεφανία)
εξ Επιταλιωτών κι Ελλήνων,
ο ων επί της άμμου
βρεγμένος εαυτώ
τωρινός, και τα κύματα.

Λέω για την ευγένεια του νερού με την άμμο
θέλω τη θάλασσα
όπως απλώνει απλώνομαι κορμί
τρυφερό στον αέρα που φτάνει από δω, απ’ τη ζωή
απ’ τη γλύκα τη λαχτάρα μου,
σχέδια του άμμου αφρούλης κύματα
νερό της θάλασσας νερό γλυκό του Αλφειού
που με ποτίζει ως το βαθύ μου φυτό·
χαλίκι το χαλίκι ανάσα τη σταγόνα
γλύκανε τ’ αγόρι μου
κοντά στο Επιτάλιο νερό το Ροφιάτικο,
και να πηγαίνει αργά το νερό
νερό για τη θάλασσα ποταμίσιο νερό



όλο ανάσα σερνικό και ζωντάνευα,
ποταμέ ποταμέ μου πόταμε
νερό του κόσμου γερό
ποτάμια του κόσμου στο χώμα
στα δέντρα στους θάμνους στα χορτάρια
στο φυτό στην ψυχή μου
στο χώμα του κόσμου
ποτάμια του κόσμου ποτάμια του κορμιού
―έλα Σκάμανδρε ποταμέ Αλφειέ
ο ποταμός εύροος αργυροδίνης
παραβόιος, ο ταύρος έρχεται στρίβει το κεφάλι
ποταμέ βαθυδίνη
παραταύριε
Ποταμέ πόταμε ταύρε ποταμέ
άγριο νερό στο κορμί
σ’ άγριον άνδρα
έλα νερό θεριωμένο πρώτο νερωμένο
ταύρος ολοσέρνικος δράκοντας
(Χουμπάμπα! Χουμπάμπα! Χουμπάμπα!)
φτάνω, μπαίνω του νερού, όρμα οίδματι θύων,
πέταξε, πάρε τα δικά σου τα σύννεφα
όλο το γλυκό νερό, Αλφειέ, μεμυκώς, ηύτε ταύρος
κατά την πλατιά γαλάζια
τη χαϊδομιλούσα που ’ρχεται να γράψει
να μου ζωγραφίσει υγρή
τα όλα στο κορμί κι αποκάτω του
θηλυκιά,
έλα Ποταμέ πόταμε πήδα μου υψόσε στα γόνατα,
νερό στον άντρα του αγοριού που προχωρεί για τη θάλασσα,
θάλασσα θάλασσα θάλασσα,
πόταμος έρχομαι Ροφιάς
γλύκα η ζωή ο θάνατος
― στο Ροφιά πάταγα αγόρι
αυτό εαυτό θαλασσινό κι υγρότατο:
κραταιά ως θάνατος αγάπη.

.

Ξένη της θάλασσας, μάτια,
κορμί δικό σου, ε αγόρι μου Αλφειέ
Ροφιάτικε Επιταλιώτη,
σέβας μ’ έχει, το δέος του νερού,
είναι τη
να τη εδώ του κόσμου του κοσμούλη
κοριτσάκι λυγερό γελούμενο,
λοιπόν μεγάλη θάλασσα ουρανός ευρύς
γλυκούτσικα μικρούτσικα αμμουδάκια
ποταμός, αγόρι μου Αλφειέ
Ροφιάτικο Επιταλιώτικο,



ξεκίνα για το θάνατο για τη ζωή για την αγάπη
για την τελευταία στιγμή την τελευταία κίνηση
για το μαρμάρωμα που στάζει σταγόνες τον κόσμο,
κι εγώ να είμαι να θέλω να έχω
νερό ποταμό γλυκό νερό
Ροφιάτικο, Αλφειός Επιταλιώτικος
αργός στο χώμα
Ροφιάτικος, σταγόνα σερνική μεγάλη
στ’ άνοιγμα του κόσμου, στα χειλάκια
στις ριζούλες στις δεντράδες,
σταγόνα ― πώς να τέλειωνα; ―
σταλάζει μόνη στον κόσμο
Ροφιάτικη
―παιδιά μου αχ οι σταγόνες μου
οι σταγόνες το νερό ο Αλφειός κι η θάλασσα·
μού ’φτιαναν ένα νησάκι, Σωκράτης επί της άμμου
χέρι η θάλασσα χέρι ο Ποταμός,
πάει ο ήλιος κι εγώ όλο γλυκαίνομαι.
― Μίλα τον έρωτα, θαλασσινέ,
μίλα τη στιγμή που βγαίνεις απ’ έξω.
― Σου μίλησα, θαλασσινή μου, μυστικό νερό·
εγώ το ’χω στον ήλιο
κι αυτός ξέρει δεν το ξέρει
τ’ αρέσει δεν τ’ αρέσει,
δε μιλάει, φωτάει ηλιώνει
κι ο κόσμος κοσμίζει
κι ο Σωκράτης, τι άλλο, Σωκρατίζει.

Θάλασσά μου
θάλασσα της μνήμης μου και τωρινή
θάλασσα αιώνια
της άμμου Αλφειώτικη
παραβόια παρανθρώπινη
Νεστορική Ιερωνυμαίικη
θάλασσα αυτών που φύγανε
― γιαγιά μου γιαγιά μου γιαγιά μου ―
αυτών που μείνανε
― πατέρα μου και μάνα μου ―
θάλασσα των ανθρώπων
θάλασσά μου,
να ’με τ’ αγόρι σου
Αλφειός Αλφειέ μου
ταύρος και Ροφιάς
των χρόνων μου και των λαμπυρισμών μου
των ανθρώπων μου και αυτός εαυτώ
λαμπυρισμός σταγόνας μεγάλης
πλατιάς κι ολόγλυκειας
τρυφερής κι όλο σχέδια,
μια λέξη υγρή κυλούμενη



μιλούμενη,
Σωκράτης επί της άμμου.

Επιτάλιο, στη θάλασσα, σε μια ψαθοκαλύβα,
Αύγουστος 1973, 12 βράδυ, 13 πρωί

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στο ποίημα γίνεται χρήση ονομάτων τόπων κι ανθρώπων, παλιών και νέων, πάνω στον
τρόπο της καθαρής ελληνικής λαλιάς, παλιάς και νέας (παραδείγματα: Όμηρος, Κύρου
Ανάβασις, Χρονικά, δημοτικό τραγούδι, σημερινή γλώσσα: χωριά, τοπωνύμια,
ονόματα).

Στην ίδια γραμμή ουσιαστικής χρήσης πρέπει να λογαριαστεί ο στίχος: «ωραίο που
είναι το πρωί,», κουβέντα της Ξένης, της κόρης μου (10 χρονών τώρα) μιλούμενη σ’
αυτό τον τόπο της θάλασσας την ώρα της γραφής· η παιδική γλώσσα ελπίζω πως με
καθοδηγεί (Ένα βιβλίο με ποιήματα της Ξένης, από τα 5 της περίπου και μετά, βγήκε,
εκτός κυκλοφορίας, πριν δύο χρόνια, για να δηλωθεί ό,τι σαφέστατα δηλώνεται τώρα).

Χουμπάμπα, είναι το θεριό που πάλεψαν ο Γιλγαμές κι ο Ενκιντού (Έπος του
Γιλγαμές)· παριστάνει το χαλασμό, το χάος (του προκοσμικού νερού) ― απ’ όπου, για
τις Βέδες, «υψώθηκε επιθυμία».

Το λατινικό απόσπασμα είναι από τον Πετρώνιο.
Από τις αναφορές στα ελληνικά πράγματα και κείμενα, σχολιάζω εδώ, για τη

δυσκολία του κατατοπισμού, το «Ροφιάς», όνομα του Αλφειού δεμένο με το θάνατο.
Το Άσμα Ασμάτων είναι, βέβαια, ελληνικά μας.



10. ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΑΤΑ
1974

στο Σπύρο Σαγιαδινό

1

Μέρα νύχτα στην ανάσα
ώρες στο περπάτημα
και πάντα εγώ,
γιατί;

2

Χρυσάφι μου κι ασημικό
και σκεύος του σπιτιού μου ατίμητο
για το φαγί για το πιοτί και για το λούσιμο
εικόνα και μαχαίρι μου
παλιό σκαμνί,
πότε άρχισε, πότε τελειώνει αυτή η ζωή;

3

Ήλιος θάλασσα
και το κορμί μου περνάει
στιγμές αράδα,
ήλιος αέρας θάλασσα
κολυμπάω.

4

Πού να σε πάω με τα χέρια
τι να κάνω στον κόσμο
τις γραμμές σου τις ματιές σου τα λογάκια σου
τι να σου κάνω ολόκληρος ολόκληρή μου,
και τριανταφυλλένια μου,
τι να σε κάνω,
μύρο μου,
τι να κάνω.

5

Το δρόμο που πέρασα
περπατάς
στη θέση που έφαγα
κάθεσαι αργά
συνεχίζεις το ψωμί μου,
ανάστημα,
και τί ειμαι εγώ;



6

Τα πράσινα του σούρουπου
με γέμισαν καινούργιες λέξεις,
πότε θα μάθω τη γλώσσα σου;

7

Σ’ όλο τον κόσμο αντρώνομαι
κι εσύ μου κοριτσώνεσαι.

8

Χέρι απλωμένο
με δάχτυλα του μαρμάρου
σ’ ώρα καλή στη χαρά
χέρι μου που περιμένεις
― τα όλα!

9

Βουνά και κάμποι θάλασσες,
γυναικοστέναγμα
ο χρυσός ο βασιλόπουλος.

10

Εσύ από δω κείθε η θάλασσα,
η γυμνή η μεγάλη η γαλάζια
η ολάνοιχτη,
κι εγώ στη μέση και χρυσώνομαι.

11

Ο κάμπος ο κόσμος
η γυναίκα το φόρεμα,
πώς ταίριαξαν και μπλεχτήκαμε;

12

Ήλιος χόρτα ζώο
χέρια χρώματα υφάδι,
ο κόσμος κι η κατατομή μου,
έπρεπε να σταματήσει κάπου
το φόρεμα.

13



Κόκκινο μπλούζα
μαλλιά γέρνουν μένουν
χαριτωμένα,
κόκκινο στο κορμί
ως το ωραίο υφάδι
που ανοίγει για τα πόδια
για το χώμα χάμου
που μας σηκώνει,
κόκκινο κι υφαντό δικά σου,
α τι φτιάνει ο κόσμος.

14

Μην ανοίξει
κι αν ανοίξει
φόρεμα είναι, νεροπούλα μου.

15

Κορίτσι και παίρνει φέρνει
απ’ τον αέρα μαλλιά
σε δροσερά λαμπερά στήθη
γελούμενα
στην άπλα στην ανάσα στη γλύκα
τ’ ουρανού του χεριού,
στήθη απ’ τα μαλλιά
στήθη νάτα περιμένουν
φωνή.

16

Καλότυχα τα στήθη σου με τα μαλλιά
σαν πρωινά σα βραδινά βουνά
μ’ όλη την άκρη ευγένεια τ’ ουρανού
που έρχεται ορίζοντας
αργά πάνωθέ τους
και μένουν γδύνοντας τον καιρό
φωτάει νυχτώνει
καλοσυνεύει,
καλότυχα τα στήθη σου με τα μαλλιά
που σιγοτρέμουν.

17

Αργά ο ήλιος κόκκινος
πίσω απ’ το βουνό
πέφτοντας
σ’ άφησε γυμνή
στα χρώματα του σούρουπου



κι όλα τα φύλλα πρασίνισαν.

18

Γυμνό στο βράχο κορίτσι,
σκληρός σκληρός κόσμος
πλατύς ουρανός ουρανός,
πού γδύθηκες;

19

Τα γονατάκια σου ψηλά βουνά
τα μάτια μου πετούμενα
στον κόσμο σου.

20

Σε σπρώχνει ο ήλιος
σε παίρνει η θάλασσα
σε θέλω εγώ
και σ’ έχει ο κόσμος,
τι άλλο;
αγκάλιασμα!

21

Στα όρη τα φουστάνια σου
στον κάμπο τα χωράφια σου
το σπίτι σου άσπρες κάμαρες
κι εδώ φαΐ κι εκεί πιοτό
να φάω να χορτάσω
να πιω να ξεδιψάσω
ελιές τυρί
λάδι κρασί
ψωμί ψωμί ψωμί
νερό νερό νερό
να φάω να πιω
για πάντα.

22

Σκάφτης στον κάμπο δίπλα στο νερό
βαρύς ταξιδευτής μακριά απ’ την ξέρα
και στις κορφές να φεύγω ν’ ανεβαίνω
δουλευτής αμέρωτος
να ιδρώνω τη ζωή μου
για την κάμαρά σου.



23

Μέρα τα μάτια μου τ’ ανοίγεις
μέρα τα χείλη σου τα κλειώ,
εσύ λογάκια με γιομίζεις,
και σου τα δίνω εγώ νερό,
κι αν θα σου δείξω τη βουλή μου
θα ’σαι η αγάπη ή το κορμί μου;

24

Πόδια μαλλιά
στήθη κοιλιά
ωχ, εσύ μου τι είσαι,
χέρια μου του κόσμου
μάτια των εντός μου,
ολόκληρη.

25

Πουλιά τα μάτια σου, άνοιξέ τα
να μένουν να μένουν να με βλέπουν
ψωμοκαταλύτη νεροπότη
θανατοδρόμο
να μ’ αλλάζουν να μ’ απολάνε
καταλύτη πότη
και σπαθί σου.

26

Μεγάλη ώρα μεγάλα μάτια
μού ’φερες να μπω
και δε μπορώ πού να κλειστώ
να χορταστώ
ν’ αναπαυτώ
και να τελειώσω
καταλύτης ― κι αρχινητής.

27

Μην ανοίγεις τα μάτια
μη τα χέρια μη τα πόδια
μην ανοίγεις εσύ,
θα κλείσει ο κόσμος
γύρο.

28

Λουλουδάκι του γιαλού



στο λιγούλη αέρα
μοναχούλι σου
μ’ αέρινες ρίζες
πώς κρατιέσαι
μπροστά στη θάλασσα τη μεγάλη.

29

Κορίτσι μου τραγούδι μου
τραγούδι και λουλούδι μου
και χάραμα
μέρας καλής
γιορτιάτικης,
τινάξου δέντρο κι άνοιξε καρπός
στάξου στη γλώσσα μέλι
στα σκληρά μου στ’ άσπρα δόντια
μυγδαλάκι.

30

Εσύ μήλα μηλόπουλα
κι εγώ χέρια χερόπουλα,
γλυκομηλιά.

31

Μοσκοκυπάρισσο έβαλα στην πόρτα σου,
μανούλα μου,
να σε μυρώνει ανάσασμα και δρόσο,
τρυφερούλα μου,
που όλο στα πόδια σου πηδάει η καρδούλα μου,
καρδούλα μου.

32

Τα δαχτυλίδια σου, δαχτυλιδένια, τα δαχτυλιδάκια σου
τα δαχτυλάκια σου
μ’ αγγίζουνε με λαχταρίζουν με λυγίζουνε
κυπαρισσόδεντρο της άνοιξης.

33

Διχαλωτά κορμιά
κρασώνουνε τ’ αμπέλι μου,
θα σας μεθύσω!

34

Νερό νεράκια



στήθη χεράκια
ποδαράκια,
πού κινήσατε
να πιω.

35

Ω σε πήρα με τα μάτια
μπήκα στους καρπούς στις ρίζες
σ’ όλα τα δέντρα
ως τη νερομάνα,
ωραία γελάς.

36

Αν πέσει η νύχτα στο γιαλό,
σε κόσμο ποιο θα σ’ έβρω εγώ,
πολύφυλλη,
κι αν χαθείς
σε ποια νεράκια θα βραχείς
γλυκά.

37

Αδερφούλα μου κορούλα μου νυφούλα μου
καρδούλα μου
νεροπηγή,
στάξου στιγμές
και θαλασσώσου αιώνας
να βουτήξω να πνιγώ.

38

Αυτή η γυναίκα του νερού
αυτή η θαλασσινή
η μαλαματένια
γιόμισε τα βάθη μάτια
αντιφεγγίσματα
κι ανάσες,
αχ που ν’ άδειαζε όλη η θάλασσα
και πού;

39

Μαλλιά μάτια μακριά μου
χέρια πέρα μου στήθη πίσω απ’ το νερό
πόδια κινούμενα
κοιλιά βγαίνει απ’ τον κόσμο
κάτι σου έξω απ’ το χρόνο,



εσύ και γυμνή
χωρίς κόσμο και ιστορία
― έξω ολόγυμνη!

40

Αν σε παλέψει η θάλασσα
πώς θα σου παίξει τα μαλλιά, το φόρεμα
πώς θα σ’ αφήσει ξάφνου μοναχή με το νερό
μονάχη με το σώμα σου
το σώμα σου να φεύγει στ’ ανοιχτά
για έξω απ’ τον κόσμο.

41

Πού πας στα βουνά
θαλασσογδυμένη
δίχως λόγια μουσική δική σου
χαμογελαστή του σύννεφου
του χορταριού που δε μπορεί να σ’ ανεβεί
να δώσει νόημα στο άνοιγμα των ποδιών σου,
πού πας στα βουνά
θαλασσοβρεγμένη μου.

42

Μην περνάς το νερό,
θα πηδήξει.

43

Από τα χέρια σου νερό
να με γεμίσει ολόκληρον
βροχή.

44

Χέρια μακριά βγάνεις στη μέρα
και τα πόδια σου ψηλά
περνάνε τα νερά,
βασιλομάτα μου,
ποιος ποταμοθεός θα σε γεμίσει
γλυκοχάραμα;

45

Κορμί λυγάς
στη λυγαριά σου μέση
μπρος απ’ τον κόσμο



εμπατή
και τα νερά μεθύσανε
ποτάμι.

46

Φύγε κορμί στο δρόμο σου
πέσε σ’ όλα τα βάθη
μέχρι το φως σου
άνοιξε όλη
να περάσει το νερό
να φύγει,
πεντασφράγιστη,
να φεύγει να περνάει
αχ γεφύρι μου.

47

Λουλούδισμα τραγούδισμα
πουλάκι και φτερούγισμα
για τη γλυκομηλιά
την αγκαλιά
τα μήλα
μες στα χίλια φύλλα,
και στη ρίζα μέλι
μυρωδικό.

48

Έλα βροχή
και δείρε με κορμί
λάσπη κι άντρα σκέπασέ με
βέργα και ψυχή κομμάτιασέ με
χίλια μύρια
κι ένωσέ με
όλη κι όλον βάφτισέ με
τώρα εδώ.

49

Βροχή βροχούλα κουβεντούλα μου
υγρή μοσχάτη και βασιλική
στο χώμα μου το σπιτικό,
καρδούλα μου της ζέστας,
κύλα βρέξε λάσπωσέ με
μίλησέ με κορμί
κι ανάσα αιώνια.

50



Κυπαρισσένια,
το νερό σε πήρε
ξύλο δροσερό και φύλλα πράσινα
κι όλη κυπαρισσόμηλα
κορμί ολόκληρο
στο κίνημα στο χρόνο του νερού
που κυλάει,
δαχτυλιδάτη μου,
παντού σου.

51

Ως τα χείλη σηκώνεις το νερό
και γέρνεις τα βλαστάρια
να τραφείς
γυναίκα της χρονιάς που γυρίζει.

52

Η μικρή η βεργούλα η πολύφυλλη
μπήκε σ’ αέρα και σ’ ανάσα
σε λαχτάρισμα
λουλούδισε
λουλούδι μου και μέλι μου
βεργούλα μες στ’ αμπέλι μου
μυριστική κι όλη κρασί,
έλα και δείρε κόψε το ψωμί
να φάμε.

53

Αχ σιτάρια αχ τα στάχυα
της δουλειάς μου της σκυφτής,
κορμί σε τρέφει η θρέψη του ψωμιού
ορθό,
λαχταρισμένη,
τη χρονιά μου θα την κλείσω με καρβέλια.

54

Μέρα ανοίγει μέρα κλείνει
εσύ καρπός
στο φως στο σκοτάδι
γεμίζεις χυμούς την ώρα
σπόρους τις στιγμές,
δεν πρέπει να τραφώ;

55



Πήρες τους κάμπους τα βουνά
πήγες να βρεις τον κυρ βοριά
τον άνεμο
να σ’ ανεμίσει
να σε γδύσει να σε ντύσει,
τρυγονάκι μου,
να σε δροσίσει
αεροστάλαγμα.

56

Ματιές τραδούδια χρώματα,
τριγωνοπούλα μου,
φουστανοντύματα κι ανεμοπαίγματα
κι ανεμοφούστανα,
ωχ καρδούλα μου πασκαλινή
βλαστάρι μου.

57

Στο ’να σου ρούχο τα χρυσά
στ’ άλλο σου τ’ ασημένια,
λαμπαδένια μου,
κι εδώ βαθαίνει μοσκοβόλημα,
καημέ,
κι εκεί δροσίζουν μήλα
αχ γλυκόμηλα λαχταριστά
μες στα μεταξωτά και στα στολίδια σου
στα γλυκοκουδουνίσματά σου
που σκορπάνε τον καιρό,
αχ το τρίγωνο το γιορτερό
το τριγωνάκι σου
που ανοίγει τη χρονιά
― στο ’να σου ρούχο τα χρυσά
στ’ άλλο σου τ’ ασημένια,
διαμαντένια μου.

58

Γλυκός θα χτίσω σπίτι
με χρυσό κλειδί
κι ασημοκουδουνάκι
να το γεμίζεις πασκαλιά
με το γλυκό σου τρίγωνο,
δαχτυλιδένια μου,
το τριγωνάκι.

59



Χρυσοπούλα ασημοπούλα
κορμοπούλα μου βασιλική,
γλυκοτραγούδα
τρίγωνο και τριγωνάκι
τριγωνόπουλο.

60

Τίναξε τα μαλλιά
χτύπα το πόδι
κι άνοιξε
στα δυο.

61

Βασιλικά μοσκοβολάς,
βασιλικιά μου πασκαλόκορμη,
βασιλικά με παίζεις
και βασίλεψα.



11. ΟΣΤΡΑΚΑ
1976

ΜΑΝΗ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

πέτρες
στον Αντρέα Μπελεζίνη

Προσηλιακά κι αποσκιερά
πέτρα κι η πέτρα στη σειρά
μες στα βουνά, στις μυρουδιές
πάνε για σπίτια, για ψυχές
χωρίς νερό, χωρίς νερά
προσηλιακά κι αποσκιερά,
πέτρα στην πέτρα, να η γραμμή
που ’ρθε στο σώμα σου να μπει.

κουδούνια στη βροχή του βουνού
στον Άγγελο Φώτιο Πασχαλά

Το κορμί μιλάει ανθρωπινά
πάνω στις πέτρες και μες στα νερά,
το κορμί μιλάει ανθρωπινά
ζεστό και μετρημένο,
το κορμί σου μου μιλάει,
Ευτυχούλα της σταλούμενης καρδιάς μου,
το κορμί σου μου μιλάει
και μ’ ανθρωπίζει
και με στάζει πάνω του.

έξωση α΄
στον Άρη Μπερλή

Πέτρα την πέτρα και κορμί κορμί
λαμπρό νερό και μια φωνή
―πάω κι εγώ

έξωση β΄
στο Νίκο Ματθιόπουλο

Τι άλλο να δω απ’ τα νερά
τι άλλο να δω και να μην πω
τι και να μη μπορώ
τι και να ’χω μοναχά νερά;

κορίτσι στις πέτρες
στον Άρη Μπερλή

Νερά και σε πήρανε
κι έρχεσαι, Σταυρή,



κλαδοκορμισμένη στην άπλα
χλωρή.

θάλασσα του Γύθειου α΄
σου μιλάω

Κάτω μόνο θάλασσα
μόνο πουλιά και ψάρια και μουσικές γραμμές του αέρα
θάλασσα και στεριές μαλακές μακρινές
άνθρωποι καλοί στα νερά
μικροί ταξιδευτές αυτής της άπλας
της θαλασσινής κάτω απ’ το μαύρο μπαλκόνι
που του λείπεις, αγαπημένη,
μεγάλα μαύρα μου μάτια.

θάλασσα του Γύθειου β΄
σου μιλάω

Όλη η θάλασσα βραδινές γραμμές του αέρα
καθαρή μπροστά μου
κι έρχονται πουλάκια με γλυκά φτερά και μουσικά μάτια
να είμαι εσπερινός
να ξέρω την αλήθεια, νάτη·

ΒΟΥΡΛΑ

ΚΑΡΡΟ

στο Νώντα Μπαλούμη
Πατέρα μου, λαχτάρισα τα πουλιά
τα χορτάρια που μυρίζουν στο βιός μας
κι εκεί κι εδώ και τώρα
κι ένα κάρρο αργό στην ανάσα μας
να κυλάει με ρόδες μεγάλες ακτινωτές
ζωγραφισμένες που ζωγραφίζουνε τον κόσμο
μόνο με βαθιές ροδιές στο χώμα
κατά τα κύματα μέχρι τη θάλασσα
να βουλιάξει στον άμμο ακίνητο πια
μπροστά στο χρόνο με σένα
κι εγώ να μαζεύω θαλασσινά
όστρακα γελαστά και δουλεμένα μπαλατσούκια
που θαν τα διaβάζω στη γενιά μας
καλός μαθητής καλός άνθρωπος
δικός σας, φυτεμένοι,
ή, λέει, να κολυμπάω ως τα νερά σας
έξω από τη γραμμή
που λάμπει μέσα μου γλώσσα
και μιλάει κόσμος·



ένα κάρρο, πατέρα μου, μ’ ανθρώπους
με ρόζους με τραγιάσκες
να περνάει τον πόρο του ποταμιού
στο Θρύο, Αλφειοίο πόρον,
στο νερό που περνάει η γυναίκα
με σηκωμένα φορέματα
και βρέχεται, ωχ βρέχεται
στα μάτια μου τώρα·
ένα κάρρο αργό,
πατέρα μου,
να πηγαίνει κάπου, εδώ
ή εκεί, στην πατρίδα μας,
ένα κάρρο του κόσμου
ζωγραφισμένο.

Η ΕΠΙΜΕΛΙΔΑ ΣΤΑ ΒΟΥΡΛΑ

Θρύον Αλφειοίο πόρ…….

1

Κύμα φως κύμα νερό
νεροφώς στην άμμο
γραμμές μπρος απ’ τ’ αμπέλια
τα χωράφια τα δέντρα
τα σπίτια τη Θρυόεσσα
τον άσπρο χιτώνα της Επιμελίδας
κύματα της θάλασσας
πριν απ’ τα στήθη της γυναίκας
μπροστά στο άδειο τραπέζι
δώθε απ’ το ψωμί
κύματα πίσω απ’ τη σελίδα,
Επιμελίδα, ανάμεσά μας το χαρτί,
ανάμεσά μας μόνο αυτός ο κόσμος
όμορφος και τελειωμένος,
κύματα μπρος σου νεροφώς, Επιμελίδα,
κι εγώ ομορφαίνω από δω
κόκκος της άμμου κι εαυτός και βουνό
κι άξονας, Επιμελίδα,
Επιμελίδα, σταγόνες χρόνος
σταλάζουν στη σιωπή του αιώνα σταγόνες νερό,
στη μέση αυτός ο νεροχρόνος
τούτα τα κύματα του χρόνου
που αφήνουν γραμμούλες στην άμμο με το νερό
αυτή η παλιά μου σταγόνα πιο γλυκιά απ’ το λόγο του νερού
που σε λαχταράει, Επιμελίδα,
πιο ζωντανή απ’ την απουσία σου
που ξέρουν οι γραμμές των φύλλων στον αέρα



κι η σιωπή στ’ άδεια δωμάτια
πιο παρούσα απ’ την απουσία του ανοιχτού σου χεριού
του μικρού σου τρυφερού εφηβαίου
που μ’ άφησε να βρίσκω τα όστρακα
γυαλιστερά κι αρχαία
να την σταλάζω χρόνο και νερό
κι εαυτό μου όπως ο εαυτός σου που με γλυκαίνει
πάνω στη σελίδα, Επιμελίδα,
πάνω απ’ τη σελίδα·
με χωρίζει από τον κόσμο ένα χαρτί
σε χωρίζει από μένα ένας κόσμος
μας ενώνει ένας κόσμος
αυτός ο κόσμος αυτά τα κύματα
πίσω απ’ το χαρτί που το περνάνε
περνάνε τα όνειρά μου
αυτό το κύμα του ύπνου που στήθη σου ηρεμεί
και δροσίζουν το σεντόνι σου κα το χιτώνα σου
το δειλινό και το νερό σου, Επιμελίδα,
που ’μεινε στο ποτήρι να το πιω
νερό μιλημένο, μιλούμενο,
μιλάει το νερό μού μιλάει καθώς το πίνω
αυτή είναι η γλώσσα του νερού
το πιόμα ― στο ποτήρι σ’ έχω, Επιμελίδα,
και σε πίνω, μακρινό κορίτσι
του χιτώνα που κυματίζει στο χρόνο
βρέχεται στη θάλασσα πλατύ σεντόνι
τραπεζομάντηλο με δυάσμο
ρούχο μυστικό στη Θρυόεσσα στο Θρύο στο βουνό
το αιώνιο το νάτο το τώρα
το εγώ
που γυρνάω μ’ ένα βαρύ καρπό
για τα σπίτια τις γλάστρες το σόι
σ’ αυτό το Επιτάλιο, στα τσεμπέρια και στις τραγιάσκες,
Θρυόεσσα θα πει Επιτάλιο κι Επιτάλιο χώμα και νερό
βούρλα και κύματα κι Επιμελίδα
γλυκό εφηβαίο και στήθη τρυφερά στο λευκό χρόνο
στο γαλάζιο νερό
―κι εγώ ομορφαίνω στα χρώματα.

2

Πού πήγες, Ιερώνυμε, πού γύριζες
κι άφησες αυτό το πρόσωπο του ξαδέρφου μου
κι αυτή τη γλύκα του χρόνου σε μένα
που μ’ αλλάζει τ’ όνομά σου μέσα στους ανθρώπους
και δεν είσαι, Ιερώνυμε, στα χαγιάτια και στα γκαλντερίμια,
που σε γυρεύω
και με κοιτάνε τα μάτια καθαρά
χωρίς μυστικά κι εγώ μοιάζω ξένος



μπροστά στο βουνό σου στ’ αμπέλια σου στην Επιμελίδα σου
τη Σοφία
την άμμο που βασανίζω με τα πόδια μου
κάτω απ’ το χαρτί που μας ενώνει,
άσε το χαρτί μου, Ιερώνυμε,
παρ’ τα χέρια, δε ζωντανεύει ο χρόνος δίχως έρωτα
κι εγώ σήμερα βρίσκομαι σε κόσμο φτιαχτό
σε χρόνο ψεύτικο
χωρίς μάτια ν’ αγαπάνε στήθη
χωρίς γλυκά πόδια να περπατάνε τις γραμμούλες στην υγρή άμμο
χωρίς χέρια να βγαίνουν απ’ έξω
απ’ αυτό το νεροφώς που μ’ ομορφαίνει
και με τρελαίνει,
πέρ’ απ’ αυτή τη θάλασσα που πάλι προσκυνάω·
δε σκίζεται ο χρόνος, το χαρτί
με τόση σκέψη τόσο πρόσωπο τόσες εκφράσεις
πάνω στον έρωτα της άμμου
μπροστά στο νερό·
ασ’ το χαρτί μου, Ιερώνυμε, ακουμπάω πάνω του,
ασ’ το χαρτί μου.

3

Λοιπόν στρέφω στα κύματα
πανόμορφος
με βαθιά μάτια γλυκιά προσευχή
γυμνός της άμμου
του νερού
και γύρο μου ιριδίζουν οι αύρες
λαμποκοπάνε τα όστρακα λοξεύουν πουλιά
το κάθε εδώ είναι εκεί το κάθε εκεί είναι εδώ
κι εγώ είμαι αυτό,
προσεύχομαι
στη μεγάλη θάλασσα στο μονάχο της ήχο
που όλα μού τ’ ανοίγει
σβήνω τα μάτια μου σβήνω τα χέρια μου
είμαι ένας κόκκος άμμου κι εαυτός και βουνό
σαν τότε που ήμουνα παιδί, σαν τότε,
Ιερώνυμε Επιταλιώτη,
στην άμμο τη γαλήνια
την ευγενική, Επιμελίδα των θρύων
των βούρλων των χορταριών όλων του κάμπου
κι όλων των άδειων σπιτιών
των βασιλικών της γιαγιάς μου που ακόμη μυρίζουνε
μέσ’ απ’ τα κύματα, νεροφώς του χρόνου,
που περνάνε τα χέρια μου
σαν τότε και σαν τώρα·
κι είμαι
να



τώρα·
το ψωμί περιμένει το νερό μιλούμενο
και τα στήθη σου δροσερά, Επιμελίδα,
Μελίδα,
σαν τότε που ήμουνα παιδί σαν τώρα που είμαι εγώ,
Λίδα,
τότε και τώρα και να,
Δα,
είμαι έτοιμος, μάτερ, παρών
μπρος στο ψωμί, Κόρη,
στο νερό·
η κόρη μου επιτέλους πήρε το χαρτί μου
απ’ τον κόσμο.

ΓΙΑΓΙΑ

στη μάνα μου
Τη γιαγιά μου τη λέγανε Μαρίτσα
Μαριγούλα
σ’ όλο το χωριό σ’ όλο τον κόσμο
κι ώσπου γέρασε κι όταν έγινε γη
κι έτσι σας τη λέω τώρα
και την τραγουδάω στα βουνά και στον αέρα
και στα κενά,
Μαρίτσα, μετρώντας με στη γλώσσα της,
Μαρίτσα, μαθαίνοντας ελληνικά
μια γλώσσα της ανθρωπιάς
μετρημένη
στις εικόνες και στις μυρουδιές και στο λευκό θάνατο·
τη γιαγιά μου τη λέγανε Μαρίτσα
Μπάμπω
και μίλαγε με γραμμές και μουσική
με ήχους που φύτρωναν σ’ αυτό το ένα χώμα
φαγώσιμοι ακουστοί ρυθμισμένοι
σ’ όλο το χωριό στο χρόνο του στον κόσμο,
Μαρίτσα,
η γιαγιά μου μίλαγε σα φαΐ σα ζωή
μίλαγε πράγματα καθαρή
σ’ όλο το χωριό στο χρόνο του στον κόσμο
κι ούτε που φαινόταν πουθενά δόλιος λόγος
στο χώμα στα σπαρτά στα σύννεφα
ούτε στιγμή δε θόλωνε ο Αλφειός
από την ξένη διαβατική λογοπλοκή
που μου βάλαν την έχετε στο αίμα
και μας τρέφει ξένα σχήματα
ούτε ματιά δεν ξεβάθαινε η θάλασσα
ν’ ακούσει τα ξεσκλίδια μας,
η γιαγιά μου μίλαγε με γλώσσα τελειωμένη



σ’ όλα τα τελειωμένα στον τέλειο κόσμο·
τη γιαγιά μου τη λέγανε Μαρίτσα
Ελένη
και κορίτσι και μάνα και γριά
και πάντα
στο άσπρο και στο μαύρο
στο καθαρό χώμα του σπιτιού της δίπλα στις λυγιές
και μπροστά στη μέγιστη θάλασσα του κόσμου
και στη γράνα που πήρε μια μέρα
να κόψει σταφύλια μαύρα κι άσπρα
και ξανθά
και χάθηκε στις γράνες στους δρόμους
κάπου στον κόσμο
όχι αυτόν που ακούτε,
τον άλλο που πάει με το σπόρο
με το φύτρο το σπόρο
το φύτρο, τούτον τον κόσμο
που μας έχει
στις καρδιές των σκυλιών και στο αίμα
και στα μάτια των φυτών
στο ξέρω της θάλασσας,
αυτόν λέω τον κόσμο τον παρθενικό
τον απάτητο τον ανίδωτο τον ανήκουστο
τον πολυαγαπημένο,
εδώ που χάθηκε η γιαγιά μου στη γράνα
που κινάει απ’ το σπίτι δίπλα στις λυγιές
απ’ την τσεμπέρα της
στις πτυχές της γης του χρόνου στα κύματα
στις ρυτίδες του νερού
σ’ αυτή τη γλώσσα
που μίλαγε η γιαγιά μου δέκα πράγματα
σαράντα πέντε χίλια δυο τούτο κι εκείνο
αυτά που με τρέφουν και μ’ ανασταίνουν
στο χώμα της γιαγιάς μου το καρπερό
στα χωράφια του χωριού.
Πάει η γιαγιά μου και τίποτα δεν έπαθε ο κόσμος
τι να πάθει,
Μαρίτσα,
εδώ είναι η γιαγιά μου, Μαριγούλα
―γιαγιούλα μου, πρώτο χώμα
στην ποδιά σου,
σ’ αγαπάω πεινάω λαχταράω
ψωμί, καρβέλι στο σπίτι σου
―Έλα μο’ δώ!
―νά με!



ΚΥΜΑΤΑ

στη Χρύσα Παπακώστα
Ήρθα πάλι, κύματα,
να κάνω ποίηση
να κάνω έρωτα,
θάλασσα μεγάλη,
να κάνω ζωή
―λάθος όλα
κι αλήθεια εσείς,
σας γράφω
σας ζωγραφίζω στο χαρτί
στο χαρτί σας στο φύλλο σας
και σας το στέλνω
με τον άνεμο στο γαλάζιο
στο κύμα του κόσμου,
κύματα,
χαρτί της ζωής μου
της ζωής σας,
ευλογείτε.

ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ

στο Γιάννη Βελλόπουλο

Θέλω να πω για τα χίλια δέντρα
τα μύρια πράγματα
να μιλήσω με τις χίλιες χιλιάδες πέτρες
σ’ όλα τα χορταράκια
να μ’ ακουστούν αλήθεια
να μιλήσουνε φύτρωμα μεγάλωμα ω μεγάλωμα
κάρπισμα
να μου πούνε πέτρες
πράγματα δέντρα ρίζες
χίλιες χιλιάδες μύριος κόσμος
όχι ένας αυτός που μοχθώ ψεύτικα
να τον πω
και πεθαίνω βουβός
μουγγός σίδερο και τσιμέντο
νταμάρι τετράγωνο
κατασκευασμένο, χωρίς κόσμο
στην ανάσα μου,
όχι αυτός,
εσείς, αγαπημένα
πρόσωπα.



ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ

1

Ηλιοστάλαγμα στη θάλασσα κι ονειρευόμουνα
το κίνημα του κόσμου στην ασπράδα σου,
αγαπημένη,
μάρμαρα ονείρευα στις αμμουδιές προς τα νερά
κι άσπρα πλεούμενα στο κρασί της θάλασσας
ή ταχύ ψάρι μεθησμένο προς τον ήλιο,
ηλιογέννητη,
ηλιοβολή και φτεροπούλια στο χάος του νερού του αέρα
κι ο δράκοντας εγώ πως όλα θα τά ’χαφτα
νερά και χώματα κι άστρα
και τον τελειωμένο σου ουρανό·
στάλα μυστική κι άπαν, ένα Ο Ι
ηλιοστάλαγμα κι αγαπημένη σ’ ονείρευα μέσα μου
στο νερό στην πέτρα στο τίποτα
καρδία γελανεί
σκέψη γραμμή σώμα μου φίλον
φίλτατον σώμα σου,
Ω Ω Ω, αγάπη,
είσαι ό,τι να ’ναι.

Εσύ είσαι αυτό
εγώ είμαι εδώ
κι οι δυο μαζί
το Ω το Ο το Ι
το Α
η χαρά

Έτσι μακριά στο βράδυ
φεγγαρόλουστος βούλιαξα βάθη αχνά
στην ερχόμενη ανάσα σου που μ’ ευώδιαζε,
φεγγαρόλουστη του κορμιού σου,
βούλιαξα νερά κι όλα τρέμαμε μπρος σας,
μάτια, όλα κινούμαστε καλό κίνημα
νερό και γάλα κι όνειρο
στα θα μ’ αγγίξουν δάχτυλά σου·

2
στο Νίκο Ματθιόπουλο

Ήρθε στο κύμα στ’ άσπρα του ύπνου
πάνω στη σελίδα και μιλήσαμε
για μάρμαρα για παλικάρια



και για τον καημό,
για μακρινούς παππούδες μ’ άσπρα γένια
που κινούσανε ήσκιους ή καράβια
προς τ’ άνοιγμα της αγκαλιάς
κι είχαν περάσει κύματα ή κορφές ή βάθη
τραγουδώντας τέτοια λόγια,
τραγουδήσαμε κι εμείς χαρτοτράγουδα
στην άπλα του μαρμάρου
του γλυμμένου απ’ τα βαθιά και τ’ άσπρα των καιρών
παρακαλώντας: Μέγιστον παν, ενώπιον, άνοιξε,
σπάσε μάρμαρο κομμάτια μέρας
ή γίνε σελίδα χαρτιού
στα κινούμενα άσπρα του ύπνου
χαρτί γραμμένο φωνές του παππού
χαρτί σκληρό του μαρμάρου,
ένα χαρτί που να μιλάει σαν κάθε τι
σαν τόπος ή καρπός ή ποταμός
αντικρυστά
σαν κύμα που πάει κάπου, πουθενά,
σαν κύμα του ύπνου στ’ άνοιγμα των ματιών
που βλέπουν άσπρα

3
στο Σπύρο Σαγιαδινό

Μαζευτήκαμε τότε σαρανταδυό παλικάρια
για το νερό για το χώμα για το ταξίδι
στα μακρινά στα ωραία στα μας πρέπουνε,
μαζευτήκαμε ρέματα νερά πλατιά
κούπες του μελιού μαρμαρένιες
ώμοι χρυσοί μαλλιά δροσερά,
παλικάρια του νερού του καιρού
της ανθρωπιάς του ολόκληρου κόσμου
σαρανταδυό και χίλια δυο παιδιά
ένα κι ένα
στην αγκαλιά του παππού
στ’ αλαφρά μαλλιά που ακουμπούσαν τις άκρες
παίζαν την άπλα σκόρπαγαν
μπροστά πριν από σένα
πριν από το βαθύ γάλα του καιρού
μπροστά στο πλατύ νερό στο μακρινό σύννεφο
πριν μπροστά απ’ την ανθρωπιά
την αγάπη,
μαζευτήκαμε όπως ήρθε η ώρα
προχωρήσαμε βάλαμε μπρος μας μονοπάτια
χώματα βαθιά και ίσο μαρμαρένιο αλώνι
στρογγυλό μεγάλο κι άσπρο στ’ άσπρα των καιρών
στους κύκλους των εντός μας των ματιών μας



Ο της ανθρωπιάς μας το Ο το σπίτι μας
και το ραβδί μας Ι
που μας κρατάει μας ακουμπάει στον κόσμο
και περσεύει δείχνει δρόμο
της γλύκας, Ω Ω Ω, αγάπη,
μακριά σταλάζεις.

ΑΦΡΟΙ

στο Νίκο Ματθιόπουλο

Σχέδια των παιδιών στην άμμο
της θάλασσας,
έρωτα ολάνοιχτε παντού
ευγενέστατε Κύριε ευτυχισμένε
με τα όλα και μ’ αυτά
που αφρίζουν εδώ τα χεράκια του
γραμμές στην άμμο της θάλασσας
πρώτες,
λίσσομαί σε, γίνε, λίσσομαί σε
λίσσομαι
παρών ολόκληρος γραμμένος των αφρών σου,
αφρέ, των γραμμών σου,
αφροδίαιτε αβροδίαιτε αφρόδιτε
ευτυχισμένε Κύριε των Γυναικών
των θηλυκών των ανοιγμάτων
των κλειστών και των γραμμών
όλων
μέγιστε ελάχιστε ολόκληρε
των νερών των αφρών της Αφροδίτης
στάλα της Λαλώς λαμπερότατη
τ’ όνομα όλος το πράγμα
το άνοιγμα το στόμα της γυναίκας Ελένης,
γίνε,
λίσσομαί σε, λίσσομαι.

ΛΑΛΩ

Κύματα θάλασσα κύμα βαθύ
το νερό μου μυστικό και δικό σου
ένα νερό απ’ έξω για μένα
ορίζοντας υγρού λαμπερότατου κόσμου
βαθύτατου κι ενώπιου,
θάλασσα κι εμείς εδώ
μόνοι
αγαπιόμαστε
Λαλώ.



ΛΑ
τήνελλα
τραλαλά

Άμμος της θάλασσας χέρι στο μάρμαρο
να με, χαζό νόημα έρημε κόσμε
ντυμένε, γδύσου
να σε γνωρίσω ―είμαι;

Αν μιλήσω με τη θάλασσα τώρα
κι αν πω του νερού την αλήθεια μου,
θα μου μιλήσει με σχέδια και γραμμές δικές μου
κι έτσι θα ξέρω·
αν γυρέψω ψηλά για το τέλος
και κοντά για την αρχή
κι αν ζητήσω το εντός μου
το νάτο,
το πουλί που περνάει λευκό το γαλάζιο
πάνω απ’ την τραφερή και την υγρή
το ξέρω από πριν μου και τώρα μου
κι όπου πάει είναι εδώ·
αν ολόκληρος γίνω
κι η λαχτάρα μου κι η πιο ξένη μου ελπίδα μου
κι ο πόθος μου που μ’ έχει,
τότε ολόγυμνος κόσμος
Αστάρτη Αφροδίτη Ντακίνι
Κουνταλίνι
Λαλώ νάτος
σταγόνα που έχω και σύμπαν που ντύνομαι
γδύνομαι
κι είμαι για μάρμαρο γι’ άμμο για θάλασσα
για ποτήρι νερό
για τα μαλλιά σου του αέρα
για τα μάτια σου, Λαλώ,
ένας στη μία, ένα
ο ένας αυτός τρισευτυχισμένος κόσμος
γεμάτος
κι εμείς πάντα εδώ
ΟΜ ΟΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑ
Α―.

Έτσι λοιπόν λέω να πάρω δάσκαλο
δυο στήθη μια γραμμή ένα παιδί
παιδάκι αμάθητο
να πάω
τάο τατ τατάτα
λα λα λα



στον κόσμο και στο σπίτι μου
―και να που γίνεται:
φύλλα χαρούμενα λαμπερά χόρτα
μουσικές πέτρες
και μυρωδάτες γραμμές
φεύγουνε κι έρχονται
ρόδινα πόδια χέρια ισχία
μαλλιά μάτια εφηβαία
βαθιά και λαμπρά
κοχύλια αναιώνια θαλασσινά
να τόσα όστρακα εδώ
απ’ την αρχή ως το τέλος
νάτα τα παιδιά,
τατ τάτα άτα
μάθετέ με,
ματάκια μου ανθρωπινά,
τον απάνθρωπο
το δόλιο μηλοφάγο
εκείνου εδώ του δέντρου του αιώνιου παραδείσου
του κήπου της Μηλιάς
(λαχτάρησα δυο μήλα
κι αυτή γυναίκα τά ειπε),
διδάξετέ με με λαμπυράδες
μ’ αγγιγματάκια,
θυμίσετέ μου
πέστε μου, μυήσετέ με τον ανίερο
το χαζό πατέρα που πέθανε στον έρωτα
αντί ν’ αναστηθεί ολόκληρος
αναστήστε με, ματάκια τρυφερούλια
λαμπερούλια ευωδιαστούλια
ματάκια των ματιών μου,
Λαλώ συ ει συ υπάρχεις
κι εγώ να με:
τραγούδα μου.

Πρέπει νερό πρέπει ψωμί και πρέπει η προσευχή
OM MANI PADME HUM,
λυγαριά μου που δέρνεις τα νερά
γεμίζεις γραμμές τον κόσμο
κι ανοίγεις τα μάρμαρα γράφεις την άμμο·
η προσευχή, να σε φάω,
το νερό, να θέλω
ανδρόγυνος, εγώ κι εσύ, ο κόσμος
το πουλί που φεύγει
κι έρχεται
ένα για όλα, εν το παν
η θάλασσα το σπίτι το κρεβάτι
η Αρετούλα με το ψωμί κι η Μαρία Ισιδώρα με το νερό
η Ινάννα η Ιζανάμι κι η Περσεφόνη με την προσευχή



πάει η Πάνθεια έρχεται η Πάμο
πάνε νάτες Γλαύκη τε, Θάλειά τε Κυμοδόκη τε,
Νησαίη Σπειώ τε, Θόη θ’ Αλίη βοώπις,
Κυμοθόη τε και Ακταίη και Λιμνώρεια,
και Μελέτη και Ίαιρα, και Αμφιθόη και Αγαυή,
Δωτώ τε Πρωτώ τε, Φέρουσά τε Δυναμένη τε,
Δεξαμένη τε και Αμφινόμη και Καλλιάνειρα
Δωρίς τε και Πανόπη και αγακλειτή Γαλάτεια,
Νημερτής τε και αψευδής και Καλλιάνασσα·
νάτες κι η Κλυμένη κι η Ιάνειρα κι η Ιάνασσα,
Μαίρα και Ωρείθυια, ευπλόκαμός τ’ Αμάλθεια
κι άλλες κι άλλες κι άλλες όλες
έρχεται νάτη η Σάκτι η Παρβάτι η Ντουργκά
η Κάλι λίνγκαμ ΟΜ
κι η Τιαμάτ η Τλατζολτεότλ
κι η Μπρυνχίλντ η Νικολέτ
μάτια μου
Ηλιογέννητη
Κλεονίκη Θεανώ κι Αγγελική
Αγγελικούλα ζάχαρη Αγγελικούλα μέλι
κι αγγελίζουνε και μ’ αγγελίζουνε
αγγελλίσματα νερό
Καλλιόπη Μελπομένη Ουρανία Αρετή
Αγλαΐα Λαμπετία Αστέρω Αγράφω
Ζουγράφω Παγώνα Πυργούλα Κανέλλα
Λεϊμονιά Γαρούφω Γαρουφαλιά
Τριανταφύλλη Μηλίτσα Χάιδω Ακριβή
Αργύρω Ασήμω Χρυσάφω Ζαφείρω
και η Σμαράγδω που είναι κουτσή
νάτες ολόκληρες πάνε
γιόνι κι έρχονται γιόνι
κυρα Κάλω και Μήδεια κι Ελένη
πάνε γιόνι κι έρχονται το παν
ένα
TAT TVAM ASI
Μαράχνα Τυόρα Τζαμίλια Ριίκα Ζάτζμμπου
Λίρι Ρουκία Χάμιντα Ελόντια Ιμέλντα
Λίνγι Ιλόνκα Μίρτζα Φαγιόλα Λάγια
Γκαλίνα Ντζίνα Χανσίνα Όμντελε Βαΐτζα
Ίλβα Ναγκόκο Ανίκκε Ανντούρ Μαρτζούτ
Χάνκα Αμίτα Αγαπημένη Αλένα Ίμκα
Ίνα Μίριαμ και Λορελάι όλες κι άλλες όλες οι άλλες
κάθε η κάθε της κάθε την κάθε θέλησα
όλο το παν τώρα
όστρακο θαλασσινό γυαλούμενο γελούμενο
σκληρό στο εφηβαίο που ανοίγει κλείνει
τον κόσμο, να με ν’ άνοιγαν να ’δενα
εδώ μου στ’ ανοιχτά του κόσμου,
στα υγρά του ορίζοντα εκεί που αστράφτουν τα μάτια σου,



κόρη μου κοριτσάκι μου παιδάκι μου
γιν και γιανγκ
γε!
γιε μου γιε μου γιε
κι αγόρι μου το αγόρι μου
το μόνο κι εγώ μου
πατέρας και γιος
παιδάκι: κάτι θα μάθω
μπροστά στην τόση θάλασσα
που τη βλέπω τόση ώρα
και τώρα θαλασσινός.
Κι έτσι πια βλέπω το νερό στον ήλιο
και νερό τον ήλιο στο ποτήρι
κι έτσι πίνω το νερό
με τα μάτια όλο θάλασσα
όλο φως υγρό, αστραφτερά.
Έτσι πια κάθομαι ακίνητος
μαθητής
των γραμμών της υγρής άμμου
της κοπής του λευκού μαρμάρου
κολυμπητής ελεύθερος
της θάλασσας και του αέρα και των μαλλιών
και των μαλλιών σου και της Λαλώς
και φίλος πιστός των παιδιών
και του παντός δηλαδή του κόσμου
που θα πει πως αγαπάω αυτόν τον κόκκο της άμμου
κι αυτό το ποιο κι έπειτα; ζωάκι
κι όσα είναι τα απαρχής και αναιώνια εδώ
και θα πει πως έχω ό,τι μπορώ και θέλω,
ας πούμε μια κούπα σταφύλια
ή βαθύ ποτήρι κρασί κι ένα εφηβαίο της θάλασσας
ή της λυγιάς ή του άσπρου σπιτιού
ή τ’ άνοιγμα κλείσιμο του κόσμου
εκείνες λέω τις συμπληγάδες που έτσι ωραία περνάω
και πάω στη Μήδεια στην Κολχίδα κυρα Κάλω
και στην Ιωλκό κυρα Κάλω στη Ναννώ
στην Ελένη την παινεμένη με το υφάδι
τάκου τάκου τάο γιόνι τάι-τζι τότε
τώρα τάρα τρα-λα-λά λι-λά
σε σένα δηλαδή σ’ ένα άσπρο επίπεδο
―και θα πει πως λάλησα,
που ’λεγε η γιαγιά μου λέγανε και λένε τώρα,
δηλαδή μου σάλεψε τρελάθηκα σαμάνεψα,
ή κιόλας, η γιαγιά μου η σοφή κι οι άλλοι όλοι
να εννοούνε πως σε θέλω
πως λαλάσκω ή λαλάω ή λαλίζω ή λαλώ
ή έτσι σκέτα Λαλώ
ή λαλώ ή ομ ή λιλά λαλά λα-λα-λά
λα―λεϊμονάκι μου



μυρωδάτο λεϊμονάκι μυρωδάτο
κι από περιβόλι αφράτο,
δηλαδή
παιδί
αγαπιόμαστε κι εν το παν.
Κι έτσι πια μαθαίνω μαθητής ελεύθερος
τη σταγόνα τη λαλώ που με πνίγει
και τη ζω και την πεθαίνω
και τη θέλω―ωχ γιαγιά μου, όλο λαλεύω
εγώ μονάχα λαλάω και λαλώ,
Εγώ, γιαγιά μου, λάλησα
σκιστή κραυγή στον κόσμο κι άνοιξε,
γιαγιά μου, εγώ είμ’ αυτό, εσύ είσ’ αυτό, Αυτό είμ’ εγώ,
Βαυβώ Μπάμπω Κοατλίκουε γιαγιά μου,
λαλώ και σε βλέπω στον αφρό
γελούμενη
Σιντούρι Κίρκη και Βασιλικούλα μυρουδιά της λάμψης
λυγερή τρυφεράδα
με την κούπα πάντα στο χέρι
μ’ όλα τα όστρακα στα μάτια
να γυαλοκοπάνε, κοριτσάκι μου
γυναίκα μου, λαλώ σου, Λαλώ
εσύ μου κι εγώ σου κι εγώ μου
και Λαλώ μας
και Λαλώ και λαλώ
λάμψη να―λα,
μοναχός μου πάντα κι αιώνια μου ξέρω
και είμαι
στην άμμο της θάλασσας ο κόφτης του μαρμάρου
του παντοτεινού.

Αγαπημένη μου, σου μιλάω απ’ τη θάλασσα
ευτυχής κι ακμαίος,
τα παιδιά παίζουν κι εγώ μελετάω
σωστά το μάθημά σου
με μάτια ωραία κι όλο βλέπω:
πρέπει σκληρή του πεθαμού να με μυήσεις,
όλο το θέλω κι ολόκληρος είμαι,
όλο το θέλουμε,
σε χαιρετάω μ’ ένα πουλί που περνάει τα νερά,
δε γράφω ποίημα είμαστε όλο:
Λαλώ
σ’ αγαπάω
λαλώ
λα.



ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΑΜΠΟΚΟΠΗ

Η θάλασσα γαλανή κουνιόταν ως τα ελαφρά βουνά
μέχρι τα πολύφυλλα δέντρα με τ’ ανώνυμα πουλιά
διάφανη ένα νερό παλλόμενο που έλεγε κύματα
έγραφε ωραίες γραμμές στα πράγματα
και στα χρώματα που ευωδιάζαν αλήθεια
κι ώρα τελειωμένη που μας είχε όπως την είχαμε
ο κόσμος ο ωραίος ο ώριμος, γλυκός καρπός.
Τότε απ’ τα μάτια σου, απ’ το μαύρο και το άσπρο τους,
κίνησε κατάλευκος άνεμος αληθινός σαν το μάρμαρο
στη μαυράδα σου που μαζί περνάνε το νερό κι αυτό φεύγει
παραμερίζει μέχρι τον ακίνητο βυθό και πάλι γίνεται ένα
από πάνω, άνεμος ήσυχος χωρίς φτερούγες,
χωρίς μάτι πουθενά, όμως πολύ μυρωμένος
σαν τη δροσιά των στηθιών σου, ένας άνεμος
σαν αυτόν που μας παίρνει ξαφνικά μαζί
φωνάζοντάς μας το ξεχασμένο μας όνομα,
κίνησε τέτιος άνεμος και σκόρπισε όστρακα τη θάλασσα
κομμάτια ζωής και πραγμάτων, τέτιια ομορφιά,
σαν τα γνωστά όστρακα της θάλασσας και τ’ άλλα των ανθρώπων
κομμάτια που κράτησαν τη ζωή στη στίλβουσα καμπύλη τους
που τα ομόρφηναν αντικείμενα τα χέρια της ζωής
ένα όλο, μια υδρία στα χέρια της Επιμελίδας
ή την Επιμελίδα μαρμάρινη στο βαθύ χρόνο
που διπλώνει τις πτυχές του στα επίπεδα του τοπίου
του κόσμου μ’ αυτή την ώρα που ονομάζει τ’ όνομά μας
το γνωστό, καθώς τώρα σταλάζει από οικείο ουρανό
η θάλασσα μεγάλες σταγόνες γαλάζιες σημαδεύοντας
τις αποστάσεις και τις σχέσεις κι όλα τα όστρακα
και τον τόπο μας, τον τόπο της λαμπρής μαυράδας σου
και τον τόπο που κάθεσαι πηγή κατάλευκου ανέμου
εραστή βέβαιου της μιας αυτής θάλασσας
που πάλλεται απ’ τα βουνά στα δέντρα
τ’ ανώνυμα τα ολομόναχα, όστρακα γαληνά του κόσμου,
πάλλεται όστρακο στ’ άλλα ωραία όστρακα
του ωραίου ώριμου όμορφου όλου
του μετρημένου για το άμετρό σου που ομορφαίνει
με την αλήθεια του μαύρου στο άσπρο, πραγματικότητα
της παρουσίας σου στο άσπρο μάρμαρο μπροστά στο αιώνιο τωρινό
νερό,
άλλο από αυτό που πίνω αργά μπροστά σου, Μεγίστη,
όμως νερό σαν αυτό που λούστηκα πρώτη φορά
κι όλα τα βρέχει, και σένα
και το λούζομαι και το πίνω μπροστά σου, Μαρμαρίνη
της θάλασσας, αρχή του ανέμου της λευκότητας,



ολόκληρη γυναίκα γυμνή μπροστά στη θάλασσα.

ΠΕΡΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ

Γελαστή γλύκανες ξαφνικά την ώρα μου
στις γαλανές σπηλιές της αποχώρησής μου
που αγάπαγα τα χορτάρια κοίταγμα
μίλημα κι αυτά μεγάλωμα αθόρυβο,
μαυρομάτα μ’ άνοιξες ένα κόσμο που ’χουμε
λευκή γραμμή μονάχη σε γαλάζια αγάπη
να διαγράφονται όλα τα σχήματα των πραγμάτων
και των πραγμάτων μου όλων,
μία κι αγαπημένη κι ατέλειωτη και τρυφερή
περπάτησες μέχρι τα χέρια μου κι έγραψα
την πρώτη κίνηση τη συγκίνηση τις σταγόνες
της όλης γλύκας της μιας αλήθειας της μόνης μέρας μας
της ατέλειωτης που σκόρπισε φτερά και πουλιά
και πράγματα βαριά του αιώνα, τωρινά.
Ήσουνα η αγαπημένη μου, όχι ο μύθος
που αγιάζει κι αληθεύει και πραγματώνει
τον αρχάνθρωπο την κόρη και το παιδί το χωριάτη
κι όλα τα ζωντανά,
ερχόσουνα δίπλα απ’ την καρδιά μου καρδούλα μου
παλλόμενη κινούμενη παίζοντας λεπτότατες αύρες
πραγματικότητας κι ας ήμουνα ιερέας του πόθου
της πτήσης του ονείρου και της βαθιάς κατάδυσης
σε πραγματικά νερά κι ακουστά ως τη φλούδα των καρπών
και τα ωραία γλυκασμένα μάτια
που βλέπουν αλλιώτικα τον κόσμο αλλού κι ωραία
κι οριστικά,
μ’ ακούμπησες καθαρή μουσική χαριτωμένη
ζωντανή του νερού των καρπών του κορμιού μου
όλων των πραγμάτων, πιο ζωντανή, της λαχτάρας,
πιο ζωντανή, της αρχής και του τέλους, πιο ζωντανή,
και της ζωής, πιο ζωντανή, και τι ήσουν;
η αποκεκαλυμμένη μια άλλη αποκάλυψη
όχι σαν αυτή που ξέρω που ξέρουν,
ένα τίποτα το ίδιο το τίποτα μορφή σου
το κενό και τα πράγματα η ροή στο νερό το χώμα στο χώμα
ένα χορταράκι που ανεβαίνει τώρα
όπως κινείται το παιδί μπροστά σου,
ήσουνα η αγαπημένη γυναίκα παιδί
το παιδί γυναίκα μου.
Έτσι σε λένε οι γραμμές των χεριών μου
οι αυλακιές στο χώμα οι δίπλες στο χρόνο
αυτό το πουλάκι που λαλεί στο αναχωρητικό μου τοπίο
έτσι ιερή σε διαβάζω στις γραμμές του κόσμου
παλεύοντας να ξεμάθω τα φτιαχτά κι ανίερα



τα όσα όχι εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας ούτε κανένα
τα όσα τίποτα και μόνο αυτό το ωραίο τίποτα
που όλα τα κάνει ορατά κι ακουστά κι αγγιχτά
και φαγώσιμα, τροφή κι ανάπτυξη, αλλαγή,
έτσι σε μαθαίνω σε μια λευκή γραμμή του τίποτα
του χεριού σου λευκή γραμμούλα κορδέλα
σαν του παιδιού,
έτσι, κι ας δέος μ’ έχει σέβας, δε φοβάμαι,
δε φοβάμαι, σ’ αγαπάω, Επιμελίδα,
να μ’ αιδείσαι, είμαι ο εραστής σου.

ΠΟΙΗΤΗΣ

Είναι μια μουσική μέσα μου
που γίνεται κόσμος και λόγια
είμαι μια μουσική όπως όλα
της αρχής, οι σταγόνες κι οι ριπές του αέρα
και το χώμα που σηκώνεται απ’ όλα
και κάθεται αμίλητα μιλήσαντας γλυκά
είσαι μια μουσική δίχως άρθρωση
που με σχηματίζεις κόσμο απ’ την αρχή
αρχόκοσμο κι όχι λαχτάρα, ροή
ποτάμι.

Και πρέπει η μουσική μου να σβήσει
για τώρα για ν’ αρχίσω αλλιώτικα
κι έπειτα πάλι αλλιώς κι αλλού
για να ’ρθει το παιδί
που παίζει στα γαλάζια
στις δίπλες του χρόνου του πόθου της αιδώς
αιδεστό και ντροπαλούλι
παιδί που αρχίζει βασιλικά
κι ορίζει το κύλημα των σφαιρών
της μπάλας στην άσπρη αυλή
του μαρμάρου, παιδί να με παιδέψει
αρχοντοπαίδι να μ’ αλφαβητήσει
απ’ το ψέμα τα ψέματα τα λάθη
που μπορώ μπορώ να κάνω
κάνω κάθε στιγμή
του κάθε ολόλαμπρου αιώνα.
Η μουσική πρέπει να σβήσει
να σβήσω για να γίνω
αρχάνθρωπος αρχοπαίδι
αρχοντάνθρωπος του κόσμου
κόρμαρος μ’ απ’ όλα μου
και νερά και χώματα και γλύκες
κι όλα αυτά κι όλα τ’ άλλα,
και πια να κινιέμαι όπως θέλω



κι όπου θέλω κι όταν θέλω, παιδί
γιος για την κόρη, αρχοντοπαίδι
της άρχουσας κόρης, εραστής
του θείου κόλπου,
εραστής εραστής όχι μουσικός.
Πρέπει να σβήσει η μουσική μου,
να μείνουν όλα μόνα τους κι ελεύθερα
να πουν ό,τι έχουνε
αυτό που είναι
σταγόνες πέτρες νερό ανάμεσά τους
κι αέρας ο λεβέντης του κόσμου
και τρέλα παιγνίδι χαρά
πρόσωπο γνωστό σαν τα ονείρατα
που είναι δεν τραγουδιούνται,
έτσι να λέω να λέγομαι να δίνομαι
αυτόνερο κι όχι δίψα, ροή
γλύκα.

Κι αν πια η μουσική μου δε δένεται
μέλι σταλαχτό στον καταπίτη μου
μέχρι τα νύχια των ποδιών μου ως τα μαλλιά μου
που ανεμίζουν,
όταν η μουσική μου δεν πλάθει μορφές
και χρώματα και την άκρη γεύση
τη μάνα μου τη μανική μου τη μανία μου
το δαίμονά μου,
έλα, η μουσική, δαιμονισμένη δαμασμένη
μούσα, όχι τραγουδίστρια, ροή
πράξη μου
δάμαρ συγκόρμισα αγαπημένη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν πίνω νερό, αδερφή μου,
και το παίρνω του κόσμου και σένα
στα υλικά μου στο σώμα μου
σ’ όλα τα σχήματα και τα χρόνια
και σ’ αυτή τη στιγμή που την πίνω
νερό,
μιλάω στ’ αλήθεια
με τον κόσμο και με σένα
στην άκρη του νερού αγαπημένος
νεροκουβαλητής νερόμυαλος
λασπωμένος
νεροκράτορας.
Κι όταν τρώω ψωμί, αδερφέ μου,
παρμένο των σταριών και του καρβελιού σου
στ’ άγια της θρέψης μου



στην καθαρή μου μοίρα στην ωραία ελευθερία
αιώνα τέλειον χορτασμένος,
ψωμί,
είμαι στ’ αλήθεια
κορμί κοντά στο κορμί σου
στον κυματισμό του χωραφιού ωραίος
ψωμίτης ψυχικός
δικαιοκόπος
φέτα στις φέτες·
Όταν πίνω
μια γουλιά νερό
κι όταν τρώω
μια μπουκιά ψωμί,
γίνομαι πιο πολύ
μια γουλιά μια μπουκιά
ένα μέτρο ένα μέτρημα ανθρωπινό
σάρκα, αδερφή μου,
πρόσωπο, αδερφέ μου,
αστραπομάτης στο γυαλιστερό αιώνα
του νερού σας του ψωμιού σας
ένα γερό καρβέλι της θάλασσας.

ΓΕΡΜΑ

Γέρνει η μέρα γέρνεις γέρνουν τα στήθη σου
στο νερό που κυλάει για τον τόπο μας
των πράσινων δέντρων και των άσπρων βράχων
στον ήλιο της μέρας και στο φεγγάρι της νύχτας
στο έβγα της μεγάλης θάλασσας,
γέρνεις γυμνή του νερού κι αυτό φεύγει
κυλάει δε μιλάει τη γλώσσα σου
είναι αλλιώτικο κι ας έμαθες τα φύλλα
και τα κυπαρίσσια και τα σύννεφα
και τον κόσμο του αιώνα
κι ας είδες κι ας βλέπεις κι ας θα δεις
κι ας έσπασε η πέτρα κι ας άνοιξε ο καρπός
κι ας κινήθηκε το χέρι μπροστά σου
χέρι που κάνει τι κάνει τι φτιάνει·
γέρνεις κι ήρθε το νερό στην άμμο
και λουλούδισε άσπρα λουλουδάκια
κι άφησε τρυφερές γραμμές και γυναίκες
γυμνές στ’ άσπρα σπίτια της θάλασσας
και γέρνουν γέρνεις γέρνουν τα στήθη σας
στο νερό γέρνετε γυμνά κορμιά
του νερού του αληθινού του δικού σας
του κορμιού σας και του αιώνα του κόσμου
του νερού της γυμνότητας
γέρνετε



κι ο άμμος βγάνει άσπρα αγάλματα
ευγενικά και κρύα
κατά το νερό πέρα απ’ το νερό.
Ζητάτε το νερό
τρεχούμενες της αμμουδιάς
γερτές γερμένες στα χορτάρια
χείλη γελούμενα στα παιδιά,
μα το νερό φεύγει πάει για έξω
στη μεγάλη χώρα των παιδιών
στον τόπο που ’χει ο άνεμος
και το νερό και το χώμα
κι όλα τα χορταρικά και τα δέντρα
και τα ζώα κι ο ολοστρόγγυλος κόσμος
που κυλάει, κυλάει το νερό
για τον τόπο μας τη χώρα των παιδιών
(δεν υπάρχει το κρύο μάτι που ξαγιάζει τη μέρα
τα χνάρια των πουλιών και τα λόγια μας
που σκληραίνει τα παιδιά κρύους ανθρώπους
δεν υπάρχει, το νερό κυλάει τρέχουν τα παιδιά)
μιλάει το νερό παιδιά,
ω λαχτάρα μου στ’ αγάλματα που αγγίζει γαλανό νερό
στο χόρτο και πούθε έρχεται
στα μάτια που κοιτάνε
και στις μυρουδιές στις γεύσεις σ’ όλα τ’ αγγίγματα
στη μουσική της πέτρας της γραμμής σας,
όλα μου που λαχταράτε·
ω λαχτάρα μας,
γυναίκες γυμνές του νερού
τρεχούμενες μιλούμενες της άμμου
και των άσπρων λουλουδιών,
διψάτε και γέρνετε γέρνουν τα στήθη σας
του νερού γέρνεις του κόσμου
γέρνει η μέρα γέρνει το νερό
στο στόμα του παιδιού.
Γέρνεις γέρνει το εσύ σου γέρνουν οι γυναίκες σας
για τη φωνούλα του παιδιού,
γέρνετε κι όλα είναι ο κόσμος ο τόπος μας
που έρχεται στη γραμμή των στηθιών σας
στ’ άνοιγμά σας που παίρνει τα νερά του,
γέρνετε παιδικά γέρνεις παιδιού,
είδα και λέω.
Γέρνει η μέρα γέρνεις γέρνουν τα στήθη σου,
λαχτάρα μου
μ’ έχουν γεννήσει τα παιδιά μου
κι έτσι ζω.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το ΛΑ (1976) σε πολυγραφημένο φυλλάδιο. Προσθέτω μερικές σύντομες
σημειώσεις (όχι όμως για όσα προέρχονται από ελληνικές πηγές).

Επιμελίδα (Μελίδα, Λίδα): πλαστά ονόματα * Το γράμμα Ι (Αργοναύτες) είναι το Ι
του Γιί Τζίνγκ * Στο ΛΑ γίνονται πολλές αναφορές σε διάφορα κείμενα.: Αστάρτη ―
Νατακίνι, Κουνταλίνι, ΟΜ (Ινδοί)· τάο (Κινέζοι)· τατ, τάτα, τατάτα (Ινδοί ― όμως και
πρωταρχικά, παιδικά λόγια όπως άλλα του ποιήματος)· Om mani padme, Hum (Ινδοί)·
Μαρία Ισιδώρα: ένα όνομα· Ιννάνα (Σουμέριοι)· Ιζανάμι (Γιαπωνέζοι)· Σάκτι, Παρβάτι,
Ντουργκά, Κάλι, λίνγκαμ (Ινδοί)· Τιαμάτ (Βαβυλώνιοι)· Τλατζολτεότλ (Αζτέκοι)·
Μπρυνχίλτ (Γερμανοί)· Νικολέτ (γαλλικός μεσαίωνας)· Κλεονίκη, Θεανώ, Αγγελική:
ονόματα· γιόνι, tat tvam asi (Ινδοί)· Μαράχνα… Μίριαμ: ονόματα γυναικών του
κόσμου· Λορελάι (Γερμανοί)· γιν-γιανγκ (Κινέζοι)· γε! χωριάτικο μόριο απορίας ή
έκπληξης ή κάτι τέτιιο·, λιλά (Ινδοί)∙ τάι-τζι (Κινέζοι)· Ναννώ: η αυλητρίδα του
Μίμνερμου και στο Νερό στις μέρες όνομα δικό μου για την κόρη μου· Κοατλίκουε
(Αζτέκοι)· Σιντούρι Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι). Τα θηλυκά ονόματα (λειτουργώντας στο
ποίημα) αναφέρονται σε ιδέες και πράγματα που ο σχολιασμός τους από μένα θα ήταν
βλαπτικός για το ποίημα.



12.ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
1978

ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΗΡΘΑΝΕ ΚΑΛΑ

Όλα όπως ήρθανε καλά.
Ετούτο που μας ήρθε τώρα
και γύρο βλέπουμε,
άνθρωποι εμείς,
είναι το που μας βρήκε
σαν το λουλούδι που ’δαμε
στο μονοπάτι εδώ
που γέρνει στο χορτάρι τσακισμένο·
μην τάχα θα το πούμε
σαν να μη το είδαμε με λίγη αίστηση.
Τούτο μας βρήκε
Όμως δεν έχουμε πλατιά ψυχή
και τα που η αίστηση μας δίνει
δεν τα ’χουμε τόσο δικά…
Ετούτο που μας βρήκε
σαν του πιο ηδονικού μας η ψυχή δικό
πώς θαν το πούμε;
Όλα όπως ήρθανε καλά.
Είμαστε εμείς.

1956

ΜΙΑ ΜΕΡΑ

1

Η ομορφάδα τούτη
με τα κλαδιά των δέντρων πίσω
και γύρο η πόλη, γύρο ο κόσμος
ετούτη η καλοσύνη,
στην παρουσία
που δίχως της
θα χάσω τη συγγένεια της μορφής της
στην καλοσύνη,
τούτος ο πόνος κι η καρδιά
στην παρουσία
με τα κλαδιά των δέντρων πίσω·
τούτη η ζωή, τούτη η θανή
τούτος ο κόσμος
με τη γνωστή συγγένεια του πλατιού
καθώς ψηλά βλέπω τα ρούχα από κοντά



που όμορφα τάχα θαν τα πω.

2

Περαστικές προσωπικές κινήσεις
ανθρώπινες γνωστές
μες σε παράθυρα σε σπίτια
γνωστά
σε σπίτια σε παράθυρα.

3

Απόψε θα κυλήσει ο φθόνος
στο δρόμο τον πλατύ
καθάριο μ’ όλα του στο φως
που ο άνθρωπος περνάει
στο δρόμο δίχως φως
στο δρόμο
απόψε θα μπορούσε
να κυλήσει ο φθόνος
θα βρούμε κάτι απόψε
κάποτε κάτι
θα βρούμε.

4

Η κίνησή σου
μες στον πλατύ τον τόπο
είναι γνωστή
ντυμένη με το πρόσωπό σου.

5

Τώρα μπορώ
έτσι να πω
για τις μορφές που ντύνεστε
και χάνετε
για τις κινήσεις.

6

Εδώ και βλέπω τους ανθρώπους
και ξέρω τι θα πει να βλέπω
γυρνάω στον κόσμο με το πρόσωπό μου
μικρός και βλέπω γύρο
γνωστά
ο κόσμος όλος κι όσοι κόσμοι
αφού είμ’ εδώ και βλέπω
στον κόσμο ενώ γυρνώ



κι είναι το γύρισμα μια λέξη
κι είν’ όλα κάτι.
Εδώ
και νιώθω το καθετί μου
στον κόσμο.

7

Θα φτιάσω έν’ άνθρωπο
ούτε καινούργιο
ούτε ιδωμένο.

8

Οι σχέσεις
στου κόσμου τις γραμμές
στου νου
φαινόνται· οι κινήσεις
στου κόσμου το πλατιό
και τάχα τι
το τι θα πούμε
και τάχα τι
κι ο κόσμος.

9

Το ξέρεις και ζητάς
το ξέρεις.

10

Ξέρω πως το που κάνεις
εσύ το κάνεις
άλλο τι να ζητήσω.

11

Πάρτε τα μάτια μου
εκεί που βλέπετε
το θέλω τώρα
εγώ να δω·
κι αν δεν το δω
τι θα ζητήσω τάχα·
είναι το κάτι
για ναν το πούμε κάτι
κι είν’ όλο.

12



Μες στη χαρά μας νιώθουμε
πως αγαπιόμαστε
στο γέλιο μας
μας παίρνει ένας αέρας
και νιώθουμε πως αγαπιόμαστε.
Μες στη χαρά μας
μονάχα έτσι
το νιώθουμε πως αγαπιόμαστε.

1957

ΕΙΔΥΛΛΙΟ
του Νώντα Μπαλούμη

Εσπέρα εαρινή.
Το μονοπάτι βγαίνει
έξω απ’ το δάσος
από τα δέντρα

άσπρο με χώμα μαλακό
ξερό σα σκόνη· αργά
κουνιόνται στα δυο πλάγια
οι φρέζιες τρυφερές

στην ψύχρα της γλυκιάς
πνοής που αρώματα
σκορπά παράξενα.
Η τύχη βγήκε εδώ.

Μορφές αέρινες
μες στα κλαδιά των δέντρων
στο αιώνιο δάσος.
Καμιά φωνή. Γαλήνη.

Ένα χαλίκι μες στο χώμα
ασπουδερό
περνάνε χαμηλά
δυο γνώριμα πουλιά.

Κι είναι λιβάδια μαλακά
και κάμποι ολόπλατοι
που τα περνάν πνοές·
και μυτερά βουνά

όπου πετάν πουλιά.
Στο μονοπάτι όλα αχνά
ως η πνοή περνά
του ατέλειωτου ουρανού.

1957



ΣΤΙΓΜΕΣ

1

Ήταν στην αρμονία του κόσμου το καλάμι,
το ’κοψες και τώρα τι θα παίζεις;

2

Τ’ άγαλμα
που ’στησες στον αέρα
χωρίς να σπάσει
είναι στον κόσμο.

3

Πήγα να δω το πόδι σου
και βρήκα την ψυχή σου.

4

Ζητάμε το κρυφό κλειδί
καθώς το βλέπουμε στα χέρια μας.

5

Ετούτο που ’γινε
το νιώσαμε πολύ,
θα πούμε
πως έγινε.

6

Πάρε τον κάμπο τον πλατύ,
το δρόμο τον ίσο
και τάχα θα ’μαι στο βουνό
και θα σε χαιρετήσω.

ΒΙΩΣΗ

1

Δροσιά δροσιά
θέλω δροσιά
έχω δροσιά.



2

Νιώθω παντού το πρόσωπό μου
ολούθε νιώθω το πρόσωπό μου.

3

Η μουσική ας με παίρνει,
ως είναι ας με παίρνει.

4

Δεν ήτανε το τι είπα ως τώρα,
δεν ήτανε το πρόσωπό μου
ως πέρασε απάνω του
σε τούτη τη δροσιά που είμαι τώρα.

5

Γνωστά μου
δεν είναι κοντά μου ο θάνατος
που έχει χαθεί.

6

Η ποίηση
μονάχα η ποίηση.

7

Μπορείς να δεις
πώς δένεται ο καθένας
σε κάτι
όποια στιγμή
κι έχουμε τούτο
και τα ’χουμε όλα.

1958

ΕΝΝΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

1

Γεννιόνται
στ’ απλό τ’ αχνό.



2

Νύχτα λευκή
μας βρήκε
καινούργια.

3

Είμαι μια δύναμη
που γίνεται
άνοιξη.

4

Μας εμποδίζει
ένα κομμάτι
ζωή.

5

Και έγινε
το κάτι
που βλέπαμε.

6

Χαθήκαμε
στην άνοιξη
και γεννηθήκαμε.

7

Είσαι
το όνομα
της δημιουργίας.

8

Όλ’ άνοιξη
και μόνο
τα μάτια σου.

9

Γεννήσαμε
ένα σημάδι
εμπόδιό μας.

1958



ΕΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

στο Γιάννη Βελλόπουλο
1

Ε
φίλε
τεντωμένος στα τετράγωνα του δαπέδου
που βλέπεις
ε
τι
θέλεις
να σε ρωτήσω,
δος ου γερά το χέρι.

2

Κενό
η παρούσα μέρα μου
και μου κόλλησε
λ
ι
ώ
ν
ω,
πρέπει
κάτι να ’χω,
παραδέχομαι
ευτυχισμένα.

3

Για σκέψου φίλε μου,
θα ζήσουμε να πούμε
πενήντα εξήντα χρόνια
και θα πεθάνουμε
μπορεί και να συμβεί
κάτι τυχαίο
και πάει,
μου φαίνεται
πως κάποιο λάθος κάνουμε,
κοίτα,
δεν είναι φανερό;

4

Φωτεινά μονοπάτια κενά



στην ακίνητη χλόη
κι αυτός
ο τρόπος
της θέσης μου
ανάλλαχτος στο λόγο στην κίνηση,
αυτός ο τρόπος
ας ηρεμήσει
στα κενά μονοπάτια.

5

Στα πλάγια δυο σειρές τα δέντρα
προχωρώ
ο άνεμος φέρνει τις σκιές
το φως με διαφεντεύει
βλέπω
τα πόδια μου στο χώμα
είμαι
στου ανέμου το αμετάκλητο τραγούδι
στο φράγμα του φωτός
περαστικός.

1961

ΤΟ ΣΩΜΑ

1

Τα κοχύλια είν’ ακίνητα
και δύσκολο ναν τα μιμηθεί το χέρι μου
κοχύλια ασάλευτα με το μοναχό νερό
σιωπηλά γύρο στο φλύαρο σώμα μου
τα κοχύλια δεν έχουν θέση κι ας τελειώνει το νερό
πάνω στο χέρι μου ένα δύο τρία μα δεν έχουν θέση
το σώμα μου φτιάνει τη θέση του
κι ο άμμος δεν ανέχεται το σώμα μου
δεν έχω σώμα αν δεν πάψω τον αέρα
τα κοχύλια
δεν τα πιάνει ο άερας
τα κοχύλια δεν ξέρουν τίποτα
κοχύλια―πόσο μάταιος είμαι
ζητάω την ομορφιά της θάλασσας
όμως παίρνουν το σώμα μου τα κύματα,
κι ας θέλω να μην ξεχωρίζω στο νερό
η φοβισμένη μου κραυγή πληγή στη θάλασσα
―ψιθυριστά μιλάω στα κοχύλια
ψιθυριστά σκληραίνω το σώμα μου άφωνο
υγρή η φωνή μου με μετράει με τα κοχύλια



κοχύλια
τ’ αφήνω πίσω μου
κι άλλα κοχύλια
τα κοχύλια δε γνωρίζονται
μα το κορμί μου με μια θέληση όλα τ’ αγγίζει
και δε νοθεύουν τ’ όνομά του
το σώμα μου σ’ όλα μιλάει και μ’ όλα παύει
το σώμα μου είναι ζεστό
κοχύλια
ζεστό―κοχύλια
κρύα κοχύλια ζεστά κοχύλια
η θάλασσα κοχύλια
κοχύλια ο άμμος τα βουνά κοχύλια
το σώμα μου δεν είναι κοχύλια
ο ουρανός η ξώθυρα κι η γη κοχύλια
κρύα
στο σώμα μου

ένα δύο κοχύλια τρία
κοχύλια πέφτουνε στο χώμα.

2

Οι κόκκοι αμέτρητοι της άμμου κι η ευγένεια μία
στο χέρι της μιλάν τα βότσαλα και μια συνέχεια η θάλασσα το
τραγουδάει
σκυμμένος γράφει ο αέρας τα βουνά απ’ το σώμα της κι ευκίνητα τον
διαφεντεύουνε

τα δάχτυλά της
το φόρεμά της
μπλέχτηκε στο νερό ή στα βότσαλα ή στα φύκια ή γελαστός το απέσυρε
ο αέρας
και στέρεα το κυνηγάν τα ψάρια γιατί έχει το φόρεμα
έχει φθείρει στην πλοκή του αμέτρητες στιγμές κι υ ευγένεια μία
το χέρι της το διαπερνούν δυο τρεις λαφρές σκέψεις συρμάτινες που
παίρνουν το

νερό
το σώμα της το κυβερνούν τρεις τέσσερες κινήσεις ή σιωπές η θέσεις
όμως ανάγκη
να μη μετριέται στην ευγένεια του τόπου
ανάγκη να διαβούμε τον αέρα
να την αγγίξουμε μεγάλη ανάγκη
γιατί κοιτάει μακριά της
αλήθεια
να κάνουμε βραχιόλι τις στιγμές της να στεριώσει την ευγένεια του
νερού
αλήθεια ανάγκη αλήθεια
θέλει το σώμα της.



3

Στην άπλα το βουνό δικό μου το ’γλυψε το νερό που τελειώνει στο χέρι
μου
όμως όσο κι αν το μάθω έχει μια θέση
κι αν οι πέτρες φθείρονται στο επίπεδο του κόσμου
που πάει γυμνός απ’ τα δικά μου μάτια
κλείνομαι στην παρουσία μου και στρέφω
κινούμαι στο δικό μου μέτρο
περπατώ με ρυθμικά βήματα
δίχως το βουνό ή την κίνηση ή το πάψιμο τελειώνω πάνω μου
το σώμα μου κοντά στον κόσμο μ’ απαλλάσσει
κι έτσι γράφομαι.

4

Τι καλό κάνει το κύμα
τι καλό τ’ αγέρι
τι καλό και λάμπουν τα μαλλιά σου
κι ανεμίζουν πάνω απ’ τη γραμμή του κόσμου
με το κρύο μαντήλι πού ’δεσαν τα χέρια σου
θα πω στο μέτωπό σου δυο σταγόνες

μεγαλομάτα
πήρα στα πόδια σου δυο υγρά χαλίκια
έλα στην άμμο
τι καλό το κύμα και σ’ αφήνει
τι σ’ αφήνει τ’ αγέρι
τι σ’ αφήνει κι έτσι πας καλή
πρέπει να πω τον κόσμο πέρ’ από το σώμα σου
γυμνή
πώς να σ’ αγγίξω που ’μαστε μονάχοι
τι καλό
τι κοντά μας
πώς να σ’ αγγίξω μοναχός
τι καλό κι έχεις το γέλιο σου
τι καλό το σώμα μας
τι καλό που πάμε έτσι καλοί
μονάχοι.

5

Πρέπει να δεις όλα τα πράγματα του κόσμου
και να σταθείς
μα πέφτει λίγο δύσκολο
γι’ αυτό

καθώς περνάς ανάμεσά τους επικαλέσου τεχνικούς λόγους
και βγες απ’ έξω
δες το όπως το σώμα σου όταν βαδίζει δίπλα σ’ ένα τοίχο πέτρινο



και τον αφήνεις πίσω ή δεξιά ή αριστερά ή μπροστά
―προτού το σώμα σου σ’ αφήσει για τεχνικούς λόγους.
Κουτό δεν είναι
να τυραννάς δυο τρεις κουβέντες λίγο διάφορες απ’ τον αέρα
μάταιο δεν είναι
να δυσκολεύεσαι ή να ευκολύνεσαι
γιατί τάχα
να είσαι για τεχνικούς λόγους;
Αν δε μπορείς να πιάσεις
τον ταύρο από τα κέρατα
είναι
οι τεχνικοί λόγοι.
Γι’ αυτό
πετάω κουβέντες στο χαρτί
για τους τεχνικούς λόγους
κι έτσι
κοιτάω τα σώματα και λέω όλα τα σώματα.

1962

ΔΕΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

1

Μα πώς
το χελιδόνι
στον ουρανό.

2

Ψωμί και νερό
δίχως φύλλο
πού να γυμνωθείς.

3

Τα μάτια σου
έξω
απ’ το νερό.

4

Μα πώς
κυλάει το χώμα
―γέλα.

5

Μη βαραίνεις



στη μέση του αέρα,
θα σπάσει.

6

Η πέτρα
περνάει το νερό,
να τα χέρια μου.

7

Τόσες ανάσες
σταμάτα
πιάσε το χέρι μου.

8

Το βήμα σου
― παίρνω χρώμα
πάρε χορτάρι.
9

Φεύγει το φως
στο πρόσωπό σου
και γυμνώνει το χέρι μου.

10

Αγαπιόνται
τα λόγια με τις πέτρες
κι οι πέτρες με μένα.

MARINA

Ο τοίχος είναι κρύος
ο τοίχος είναι μια δικιολογία
― στη θάλασσα

μάρμαρο ο νους
κι οι κνήμες μου λέξη
― γονάτισε

ξέριζη η δέση μου
ξέριζος στις πέτρες ο θάνατος
ξέριζη η γύμνια σου στο κύμα
στο νερό θα δεθούμε
και με στέρεα φωνή θα σε πάω



στο γυμνό αλώνι
της κραυγής σου

― ο τοίχος είναι δικιολογία στη θάλασσα
κι ο νους γονατίζει στο θάνατο

έτσι
χάρου τις πέτρες
τρυφερό μυστικό

1964



13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄, ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΑ,

ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΦΗ
1978

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄

1

Α είσαι όμορφη
ξανθή ζωή της μέρας
της θαλασσινής
βαθαίνεις ρεύματα γαλάζια
στο χώμα
απλώνεσαι χαρούμενη αντηλιά
στα γλυκά μου μάρμαρα
σ’ όλο μου τον πράσινο κάμπο
α είσαι όμορφη με τα χώματα και τα νερά
σ’ όλο μου το βάθος
ως τη ρίζα μου
και τρέφομαι
α είσαι όμορφη όμορφη.

2

Το ξανθό και το μαύρο, μαλλιά
καταρράχτες
στους γκρεμούς μου που ευωδιάζουν
λαμποκοπάνε
ωραίο τραγούδι.

3

Πράσινα φύλλα, πού πάτε;
Αχ κορίτσι!

4

Στα φύλλα μου, φίλη μου,
δρόσισε πρασίνισε
τη ζωή μου
φίλησέ την, φίλη μου,
στα πράσινα αγαπημένα μου φύλλα.

5

Κορίτσι εδώ κορίτσια τώρα



ωραίες μορφές, μάτια,
πού τελειώνει το νερό
πώς αρχίζει ο κόσμος
στη γλύκα;

6

Είναι η ομορφιά
με συνεχίζει
εσύ τι είσαι
τι μου είσαι
όμορφη έτσι;

7

Γλύκα του κόσμου γλύκα της ψυχής
γλύκα των χειλιών σου
που ανοίγουν και κλείνουν
μπροστά μου
γλύκα μου.

8

Ήλιος επίπεδη ζωή
κι αγάπη αλλιώτικη βαθειά
ανοιγμένη απ’ τα νερά μου φαράγγι
καταπράσινο του αιώνα
του εγώ στον ήλιο.

9

Όταν άνοιγες
τα μάτια τα χέρια τα πόδια
την ψυχή στο νέο
στον κόσμο στη θάλασσα στην άσπρη κάμαρα
όταν άνοιγες το μετρημένο στο μετρούμενο
το ένα στο ένα
αυτό σε κείνο
όταν άνοιγες αυτήν σου σ’ εκείνον του
γυναίκα σου στον άντρα του
ή άνθρωπος στον άνθρωπο,
κόσμος κι άξονας,
όταν άνοιγες να κλείσεις
πού άνοιγες
και σε βλέπω με βλέπεις;

10

Άλλαξε τα σχήματα και τις μορφές



άλλαξε στάση πάλι
και πάλι και πάλι
να σε μαθαίνω ευτυχισμένος
που δεν αλλάζεις
κι είμαι
κι είμαι κοντά σου
κοντά σου
ίδιος.

11

Από τα βουνά ωραίο το ποτάμι
στον κάμπο του ήλιου
γλυκό νερό
νάτο, έμπα
κι έβγα το του νερού
των κορφών ορθή.

12

Νερό του ποταμιού, όχι της γνώσης, των χαλικιών
των ψαριών της αυγής και της μιας νύχτας
νερό στο ποτήρι σου φιλικό
δικό συγγενικό σου
συγγενική του θα το πιεις
να τραγουδάει η συγγένεια, εσύ
σώμα και νερό
δυο κι όλα ένα
ένα ποτήρι νερό
για σένα
κι εγώ σε διψάω
πολύ, δίψα είμαι
δική σου δική μου του νερού
του νερού σου
σ’ αυτό το γυάλινο ωραίο ποτήρι.

13

Κόσμος γραμμή κίνηση
φουπ το σώμα σου
ν ά τα μάτια σου
εσύ ά ν
― α καλή μου
― ν ώ
ν α α ν
― ν α ―
―― 2
1 0
ω



εσύ. κόσμος. φουπ
φ. ο. υ. π.
εσύ κι εγώ
εμείς, Καλλιάνειρα.

14

Δε φεύγουν, βλέπουν,
είναι μάτια.

15

Κορίτσι του θαλασσινού ήλιου,
έλα που απλώνω τις σκιάδες της ποίησης
δροσερή καλύβα μπρος στα κύματα
ύπνο βαθύ του μελιού
του ήλιου.

16

Είναι ο ήχος ο αχός που αλλάζει τα τραγούδια
γλυκός ήχος λέξεις καθαρές
και μουσικές για να σε βλέπω
να σε παίρνω που σ’ έχω
γυναίκα κόσμο
και τραγούδι πολύηχο
γυναίκα.

17

Μαρία Ελισάβετ Μανταλένα
με μένα.

18

Δεν έγινες για ενδύματα
γίνεσαι γυμνή των ματιών σου του κόσμου
― εμένα;

19

Δεν ξέρω τίποτα
μαθαίνω εσένα.

20

Με τι γλώσσα να δεχθώ τη θάλασσα
το σώμα σου τα μάτια σου
πώς να εκστομίσω τη φωνή



την γλυκάδα σου την ανάσα μου
πού να γευθώ τον κόσμο εσένα εμένα;
Η γλώσσα μου με τη θάλασσα
το στόμα μου με σένα
εγώ μ’ αυτή την ανάσα.

21

Σαν την καλή χαρά γελάς
από καλοσυνάτα ενδύματα
σαν τη φλούδα στο ζουμερό καρπό
που μιλάει νερό, σαν την καλή
χαρά μου.

22

Σου γράφω και δεν το ξέρεις
όπως τ’ άλλα του κόσμου
που δε σε ξέρουν μόνο είναι
μια ποίηση που δεν την ξέρεις
μόνο είναι δε σε ξέρει,
σου γράφω ποίηση κι είμαστε
και σου μιλάω και πώς γλυκαίνεις
ζωή μας.

23

Η λάμψη των ματιών σου σε γράφει
σε δίνει στον κόσμο έτσι
κι αλλιώς.

24

Σου μιλάω για να χωρίζουμε
να φεύγω λιγάκι απ’ τον κόσμο
στα ωραία πρίσματα
και να σου μιλάω να γνωριζόμαστε
να γνωρίζεται ο κόσμος
χωρίς πρίσματα χωρίς αποστάσεις
στόμα με στόμα
εσύ μ’ εγώ.

25

Έχω αυτά
μα δε μπορώ να τα πω
που να τα πω πρέπει



αυτά μου αυτά σου
τα μάτια σου, λέω.

26

Ένα χαμόγελο στα χείλη σου στο πρόσωπό σου
στο σώμα σου
στο δρόμο στον κόσμο
και σ’ όλα τα βάθη.

27

Πώς πέφτουν έτσι τα μαλλιά σου
πώς κοιτούν τα ματάκια σου
πώς γέρνεις στις στιγμές μου
που σταλάζουν σταγόνες μέλι.

28

Κλαδάκι λυγερό δεμένο τη δροσερή φλούδα
πράσινο δρόμε των χυμών στ’ ανοιχτά φύλλα
στα πολύρογα σταφύλια
του τραπεζιού και του ποτηριού
που μου φέρνεις και μοσκοβολάς, κοριτσάκι,
γείρε, γείρε μου.

29

Καθώς φεύγω απ’ τη θάλασσα
κρυστάλλινα κύματα προχωράνε
μπροστά μου παντού.

30

Ξανθό γελαστό κορίτσι
καθαρό κορμί στο δροσερό ύφασμα
στο φόρεμα φωτεινό
με βαθύ ήσκιο.

31

Στάσου στήσου λευκή
άγαλμα,
στον ορίζοντα μεγαλώνουν τα χορτάρια
φεύγουν πουλιά.

32



Γυμνή ξανθή μέλι
γέρνεις στα μάτια των πουλιών
σταλάζεις στο αργό ποτάμι του ύπνου.

33

Φύλλα φύλλα ονόματα χαριτωμένα
στον άνεμο στην ευωδιά του κόσμου
από πάνω σου κοντά σου στο μεσημέρι
που σε γδύνει και σ’ ονομάζει.

34

Ήρθες, κοριτσάκι, στο τετράγωνο δωμάτιο
ακουμπάς στ’ αντικείμενα
ζεις ολόκληρη εδώ
στην καρέκλα στο τραπέζι στα χρώματα
στις ζωγραφιές στη ζέστα στη δροσιά της ζωής μου
αγγίζεις το ξύλο την πέτρα το σίδερο
το ψωμί και το νερό μου
το σώμα μου
το πιο καθαρό χώμα της μνήμης μου
το άσπαρτο
ήρθες στην αρμονία των όλων
η πραγματική στα κατασκευασμένα,
ήρθες κι είναι όλα κι είμαστε όλα
κι είμαστε σ’ όλα στον κόσμο
στο τετράγωνο δωμάτιο
στους άσπρους τοίχους μου στους τοίχους σου
εμείς τα σώματά μας
που αιώνες μιλιούνται
με χώμα και με νερό
λάσπη.

35

Φύτρο της γης ψάρι της θάλασσας πουλί τ’ ουρανού
ζωντανό ζωή του κόσμου κέντρο σου
σε μεγαλώνει όμορφη σ’ αυτά τα ωραία
με μεγαλώνει για σένα κέντρο μου
μεγαλώνουμε στο κέντρο
εκεί κεντρίζεται η ζωή μας
και σε κεντρώνω βέργα δροσερή
παρθένα.

36



Σε σηκώνω με το ένα χέρι
με τα δάχτυλα
μπορώ σχεδόν να σε φάω.

37

Είσαι τόσο ωραία τόσο μικρή
ένα κλαδάκι
σε πιάνω αμέσως παντού.

38

Χωρίς αυτή την ανάσα αυτά τα χέρια
αυτή την ψυχή μου
υπάρχεις λίγο ντυμένη πολύ.

39

Ω άνοιξε
μα πού ανοίγεις;

40

Εμένα κοιτάς ή τον ουρανό
εσένα κοιτάω ή τον νερό μου τον πόθο
τι κοιταζόμαστε
τι εγώ και τι εσύ
τι
αυτό, έλα μου,
πάντα κοντά σε κάτι.

41

Τεντώσου καμπύλωσε
να σε παίξω χορδή στο κενό
στο γαλάζιο και στο νερό
στα χέρια μου κορμί
χορδή του κορμιού σου
ο μουσικός εγώ.

42

Καμπύλες ποικίλες τέλειες
μισοτελειωμένες ζωντανές
λαχταράω τον κύκλο
χίλιους κύκλους στο γαλάζιο.



43

Απ’ το μίσχο κυλάει η σταγόνα στο φύλλο
δε φαίνεται ποιο ωραίο δρόμο θα πάρει
ευτυχισμένα εδώ αλήθεια εκεί
πραγματικά παντού
και πέφτει αργά
όχι στο χώμα
σε σένα μου.

44

Δροσίζει το βράδυ
πού πας, θάλασσα;

45

Στις γραμμές σου λάμπουν τα μάτια μου
στο γραμμένο σου σώμα
στο γραφτό μου.

46

Όμορφη χαίρεσαι κι ωραία κινείσαι
τα πέπλα σου απλώνονται λαμπρά στα πλάτη της γης
κι απάνω σου.

47

Η γλύκα αυτή που θα μου δώσεις
πού είναι,
κοριτσάκι μου,
δόστη μου.

48

Γλύκα του μελιού γλύκα του κόσμου
γλύκα βαθειά που ανοίγουν τα χείλη σου
στην αλήθεια.

49

Η δροσιά σου με μοσκοβολάει.

50



Εσύ εκεί
κι εγώ στην ποίηση
εδώ·
μαζί.

51

Στη θέση σου ωραία
στη θάλασσα στο χορτάρι στην κάμαρα
και περνάνε φεύγουν έρχονται
νερά και φύλλα και πουλιά
γρήγορα ή αργά ζώα με φωτεινά μάτια
σκληρά αντικείμενα τροχοί σιδερικά
και τόσοι άνθρωποι ξένοι περπατητές
ή ταξιδιώτες της βάρκας του καραβιού του ονείρου
αστείοι τιμονιέρηδες του αυτοκίνητου ή του αεροπλάνου
ή κεφάτοι ηνίοχοι ζώων που ξέρουν πού πάνε
όχι στο χωράφι όχι στο σπίτι, πάντα στο νερό στο χορτάρι
στα καλοκαίρια και στους βροχερούς χειμώνες
που σε περνάνε με φωτεινά χρόνια
ή σύννεφα άσπρα στο γαλάζιο στον αιώνα
με πηγές νερού που δε σταματάνε κι είναι χρόνος
σαν το χώμα και τις πέτρες και τα βουνά
και τα φυτά που ξεκινάνε και καρπίζουν και ξανάρχονται
και τα ζώα που πάνε κι έρχονται φεύγουν και νάτα
σαν τις ώρες που στάζουν σαν τα χρόνια τους αιώνες
που σταλάζουν στους αιώνες δίπλα σου·
ωραία στη θέση σου
γλυκαίνεις
ματιές κι ανασασμούς και φωνές
για τις στιγμές που λάμπουν και δεν έρχονται
έρχονται και σ’ αφήνουν εδώ κι εκεί αυτό κι εκείνο
και πάντα εσένα
στη θέση σου θέση σου λαχταριστή
λαχτάρα λαχτάρισμα του κόσμου
ξαφνικά στα μάτια σου
που ανακαλύπτονται φωτεινά τούτος ο κόσμος
που έχει θέση ωραία
στην ωραία θέση σου·
έτσι ωραία κάθεσαι ωραία
και σε βλέπω
έρχομαι γύρο αυτά
και σ’ αγγίζω και σε παίρνω
κοσμοπαίχτης νεότατος
παιδί σου.

52

Πού γράφω τα λόγια μου



πού ναν τα πω
που κινάω απ’ το μηδέν
απ’ το κέντρο μου
δηλαδή το σημείο επαφής.

53

Πόση τόση
κι όλα τ’ αλλάζεις.

54

Είναι δύσκολο να πω
πιο σωστό ν’ ανασαίνω
να σε εισπνέω ζωή
να σου εκπνέω με στέρεο κόσμο
νερό που χύνεται κυλάει.

55

Δεν είναι να σε τραγουδήσω
πρέπει να σε πω,
αλλιώς χάθηκαν
χάθηκα.

56

Το κάθε τι είναι πολύ
πιο πολύ απ’ αυτό που μου λένε
κόσμος
και το θέλω πολύ
πιο πολύ απ’ όσο η ζωή που μου δίνουνε
κόσμος,
κόσμος στον κόσμο.

57

Μόλις πάω να σε γράψω στο χαρτί
όλος περσεύω μέλι
μελώνω τα γράμματα
γλυκίσματα της γλώσσας μου
που έρχεται στη δική σου·
φιλί.

58

Ταξιδεύοντας πάνω σου
άφησα τη γλώσσα μακριά στον ορίζοντα·
καλή αρχή.



59

Πάω να σε πω μια λέξη μια φράση
και μεθάνε τα γράμματα κι οι επαφές τους
σκορπάνε σταγόνες να σ’ ακουμπήσουν ίδιες
και σε κυλάνε νερό.

60

Θα το δω θα τ’ αγγίξω,
τώρα;
τ’ αγγίζω το βλέπω.

61

Τ’ όνομά σου, Ελένη,
αγαπάει τα πράγματα
σώμα σου και κάτι.

62

Στο φαΐ
μού είσαι
καρβέλι.

63

Όμορφη,
απ’ την αρχή.

64

Ένας κόσμος μέσα μου κι ένας κόσμος έξω μου,
έλα να γνωριστούμε.

65

Ξαφνικά ένας νέος κόσμος
άλλος απ’ αυτόν
μπροστά μου κι άλλος
χαρούμενα καινούργιος
άγνωστος κόσμος ποιος είναι
ο κόσμος τι να πω
κόσμο, αυτό,
τι ωραία, αυτή η στιγμούλα.

66



Είναι κάτι λέξεις πράγματα
και κάτι πράγματα λέξεις·
έτσι γινόμαστε ο κόσμος.

67

Σε τι ανταποκρίνονται μέσα μου
ο ορίζοντας ή η γραμμή σου;

68

Με το αντικείμενο τη μυρουδιά του
τι ξυπνάει μέσα μου
πώς γίνομαι ποιος είμαι;
Τ’ όνομά μου
η λα.

69

Αν σταματήσω να σε κάνω ποιήματα
να γίνομαι ποίηση,
κορίτσι κόσμε,
θα είμαι εγώ κι εσύ.

70

Πρέπει να γίνω αυτό ένα
με σένα με τον κόσμο
με μένα να γίνω η γλώσσα.

71

Αυτή η μυρουδιά σου
από πού έρχεσαι;

72

Ένα στάχυ
μια γυναίκα
μια ανάσα.

73

Ναι
το εσύ
λα.



74

Λα.

75

Πράσινα κλαδιά στα βαθιά νερά
ωραία που είσαι
πού είναι τα φύλλα τους
το φύλο σου;

76

Τέτιο ένδυμα που σκίζεται έτσι
πάνω σου κι εδώ κι εκεί σου
και παντού σου και σ’ όλη σου
κουρέλια πάνω στο σώμα σου
ξεφτίδια στο χρόνο που το φωτάει
σ’ αγιάζει μπροστά μου,
τέτιο ένδυμα τέτοιο φόρεμα.

77

Ανοιγμένο το φόρεμα
στην ανάσα του κόσμου

ανοιγμένο το σώμα σου
στις μυρουδιές του χρόνου

ανοιγμένη η χαρά μας
εδώ.

78

Άνοιξε
κλείσε
άνοιξε
γυναίκα.

79

Θα φανεί θα φανεί
νάτο
ε…

80

Μέσα στον ουρανό μού μιλάν τα νερά μου
μέσα στα νερά μού μιλάνε τα πόδια σου
μέσα στα πόδια σου μου γλυκαίνει η πηγή μου.



81

Απ’ το γυμνό καμπύλο σώμα σου να φεύγουν
μυρωμένα σκόρπια τα μαλλιά σου στο γαλάζιο
βαθιά πίσω ν’ αφήνουν το νερό να γέρνει
λαμπερό στη μαυρίλα.

82

Σ’ όλη τη θάλασσα ολόγυμνη
γαλανές στιγμές ώρα πλατειά
στο κέντρο.

83

Κάθεσαι
μαλακά τα μαλλιά σου στ’ όμορφο ένδυμα
το στήθος σου στο ξένο ξύλο
τα πόδια σου βγαίνουν ακίνητα ανοιγμένα,
πού κάθεσαι έτσι
πού πας πού είσαι.

84

Αυτή η πνοή αυτή η ανάσα
που γίνεται λόγια
λαχταράει το κοίταγμα τ’ άγγιγμα
το φαΐ το μεγάλωμα
τα λόγια μου σε λαχταράνε
η γλώσσα μου σε γεύεται
σε απολαμβάνει σε τρώει
με τα λόγια της
αυτή η γλώσσα μου.

85

Γδύσου
στη γύμνια του κόσμου
ν’ αρχίσω επιτέλους να γδύνομαι.

86

Αυτή η γραμμή του στήθους σου
τι θα γίνει;

87



Τόση γύμνια
πώς να την έχω;

88

Απ’ το κεφάλι σου, πηγή του γαλάζιου
μέχρι τα πέλματά σου που υπάρχουν το χώμα
δεν τελειώνεις πουθενά
είσαι παντού μου
σε ταξιδεύω ωραίο κόσμο
αλλιώτικη γεωγραφία
πατρίδα της ανθρωπιάς
σπίτι μου και περιβόλι μου κι ορίζοντάς μου
κοντινός και μόνος
κι έχω τα βουνά δίπλα μου όχι ξένα
έχω καμπύλες ωραίες στο φως και στο βελούδο της νύχτας
διαλέγω δρόμους καλοσυνάτους
που όλοι βγάνουν σε σένα
δροσίζομαι σε φρέσκους ήσκιους
ευφραίνομαι κατεβάσματα στις κοιλάδες σου
στις κοιλότητες στην κοιλιά σου
στα λαγκάδια σου και στις πτυχές
των ενδυμάτων σου
μορφώνομαι στις λεπτομέρειες
που μ’ ανοίγει η γνώση η καλή
κι η μόνη αυτής της γεωγραφίας σου
που με ξέρει όπως την ξέρω
που είναι εδώ στο χώμα κι εκεί στο νερό
και στον ουρανό και στη λαμπρή μου σταγόνα
αυτής της νάτης γεωγραφίας σου
του κορμιού σου που είναι όλο κι όλα
αληθινά και πραγματικά και σίγουρα
όπως είμαι εγώ σε μια θέση
στη θάλασσα στα μάτια σου στα πόδια σου
όπως είμαι σου ενωμένος με βεβαιότητα
με μόνη σταθερότητα το όλο μου τίναγμα
αγεωγράφητος απροσανατόλιστος
όπως είμαστε για να θέλουμε ένα
εμάς
έτσι σου στάζω πραγματικά στη σιωπή
όπου χρυσάφι χύνεσαι με λειώνεις
κι ωραία αργά και χρυσαφένια
σχηματιζόμαστε ένα
σώμα αυτή η γεωγραφία
σώμα του παλμού μας
αντικείμενο παλλόμενο χρυσό στα χρυσάφια.

89



Χρυσή των άστρων, εσύ
υγρός του νερού, εγώ
μας ενώνει η απόσταση
ο ουρανός το χώμα το νερό στη μέση
στα χορτάρια στα δέντρα κάτω απ’ τα πουλιά
τα κόβονται κομμάτια σύννεφα,
μας χωρίζουν οι σκέψεις μας τα σώματά μας
η λαχτάρα μας που λαχταράει
στα μάτια μου στα πόδια σου στο μεγάλο άνοιγμα·
μας ενώνει το χρυσάφι των άστρων
μας χωρίζει το υγρό του νερού,
χρυσάφι και νερό
χρυσή και υγρός,
νερό στο χρυσάφι στον αιώνα
στα χωρίσματα και τις ενώσεις
έλα τώρα.

90

Ό,τι είμαι
σ’ αγαπάω.

1976

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β΄

1

Παίζω το κεφάλι στα χέρια μου
το κεφάλι μου
το κεφάλι σου, ωραία,
το κεφάλι του,
χέρια για κεφάλια
κεφάλια για τα χέρια μου.

2

Το νερό χρυσάφι
νερό με βρέχει.

3

Γραμμές των βράχων
έτσι της στεριάς
στη θάλασσα
του νερού
τ’ ουρανού
τραλαλά.



4

Να ζω
ο εγώ.

5

Γραμμές των μαλλιών σου
αύρες ζωηρές
ποτάμια αργά
λάμπουν στις ρυτίδες μου
κινάνε τα χέρια μου
χαράζοντας στις πέτρες
όλης μου της επιφάνειας.

6

Κι η αλήθεια
το νερό
εσύ:
Τραλαλά
κορμομιλώ
ζωγράφω
εσυμένα.

7

Χαρτί
μολύβι
και ποίηση
τι καλά,
παιδάκια.

8

Ήρθ’ η μέρα
καλημέρα
και γελάει στον αέρα
πέρα πέρα
χέρα ξέρα
βέρα νέρα
λιέρα
έρα έρα έρα
έραμ έραν
έρα μου
περιστέρα μου.

9



Το νερό κυλάει
το ρενό λυκάει
το κερό νυλάει
το ρεκό λυνάει
το κορέ λανύει
να λετο κιρια
ελα ντε
τορα νε κιρια
τοναλερικια
λατονεκιρια
―βρέχομαι.

10

το ο
το ι
το α
το τα
τα τα
το το
το,
τούτο
το ο μου
το ι σου
το α μας
το α,
α ο ι
α α α.

11

Απ’ τα πράγματα στα γράμματα
απ’ τα γράμματα στα λόγια
όμως δε σε χάνω
εδώ είμαι.

12

Παίζω
παίγμα.

13

Ασημόνερα
λαμπρογραμμές
κλωστές
η ζώνη σου.



14

ο ο ο
α α α
α α α χ
μ μ μ
Μ ΜΜ
μου
ν ν ν
νι να ο
να
νε,
ναι.

15

Λάμπω,
Λάμπουσα,
λαμπάδα.

16

Το φως ακτίνες
παίρνεις ή δίνεις;

17

Το ι του α
το α του να
το να του εσύ
το εσύ του εγώ
το εγώ του εσύ
το εσύ του να
το να του α
το α του ι
το λι του λα το λα του λι.

18

Δος μου, γραμμή του παιδιού, γραμμές
γράμμισέ με
γράψε με
ζωγράφισέ με
γραφτό μου.

19

Ο χορτασμός να τρώω να βλέπω ν’ ακούω
η γλύκα να πίνω νερό να νιώθω να είμαι



ο πόθος η τέρψη η ηδονή να κινιέμαι
σ’ εσένα.

20

Καμπύλες κορμών της γυναίκας
κύκλοι ματιών της γυναίκας,
όστρακα λαχταριστά της γυναίκας
λαχτάρας.

21

Μια στιγμούλα ν’ αφηθώ
έσβησα στιγμούλα,
στίγμα πάντα.

22

Άνοιξες κλεισμένη
στην ανοιχτή κάμαρα την άσπρη
μαύρη.

23

Στο κάθε τι
στα όλα
όλη.

24

Με κοιτάς
κοιταχτή.

25

Α
ντα
Άντα
πάντα
παντούσα
ούσα
ουα
αου
α.

26

Να σε ζωγραφίσω με γράμματα
να σε γράψω άγραφη



χωρίς γραφτό,
γραμμένη μου.

27

Πέτρες λέξεις στο νερό
ωραία λόγια ωραίες γραμμές
ποτάμι στον πράσινο κάμπο μας.

28

ΡΟΥΛΑ

α

Μ’ αρέσει να σε πω όμορφη
σωματική στα όλα ασώματα
ψηλή στα γαλάζια
γυμνή
του μαύρου που λάμπει.

β

Α ωραίο κορμί στο σταλαχτό νερό
που αστράφτει
στα φορέματα που απλώνονται
ζωντανά
α ωραίο κορμί ωραίο κορμί
κόσμου ωραίου
στολίδι.

γ

Ωραίο που είναι
να είναι
όλα που είναι
έτσι.

δ

Το νερό που κυλάει
οι γραμμές των πραγμάτων
οι δυο μας μπροστά
εσύ μπροστά μου εγώ μπροστά σου
όλα μπροστά
κι αύριο γίνεται
ο έρωτας η γλύκα.

ε



Γδύσου να σε μετρήσω
να μετρηθώ
να μετρήσω.

στ

Να, τα ’φτιασα
γυμνή
σκόρπα τα.

ζ

Μίλα
να σε παίρνω λόγια
κοίτα με
να είσαι ολόκληρη
άγγιξέ με
να γίνονται όλα
έλα
να πάω παντού
σωματικός.

η

Σώμα φωτεινό
κοιτάς αλλού.

θ

Τι σημαίνει ένα σώμα
τι θα πει το σώμα σου
πώς είσαι εκεί;
Εδώ πάντα.

ι

Εσύ το σώμα σου,
δε με φτάνουν όσα έχω
δεν κάνουν δεν είναι
όλα κομμάτια άκοσμα,
το σώμα σου εσύ.

ια

Να γδυθείς
να γείρεις να είσαι
να είναι.



ιβ

Τέτοια
κι άλλη από μένα
αυτή
κι όμως όχι εγώ
εσύ
κι όμως κι εγώ
ομορφιά
κι όμως δυο κι όμως ένα
α
όμορφη
όμορφη όμορφη.

ιγ

Ήρθες είσαι φεύγεις
στις γραμμές στα πλάτη
στα τρυφερά πράσινα φύλλα
ζεστή
ψηλή κι όμορφη
περπατάς.

ιδ

Σε μιλάω με μιλάς
δε μιλιόμαστε
κι είμαστε
ο μπροστά στη μπροστά
στα μπροστά
μπροστά του έρωτα.

ιε

Λέω
θέλω να είσαι
λέω
είσαι
λέω
το σώμα σου,
το σώμα σου
και είσαι
το σώμα σου
και θέλω να είσαι
το σώμα σου
και λέω.

29



Το νερό στο αυλάκι
τ’ άστρα στον ουρανό
και το νερό στον ουρανό
τ’ άστρα στο αυλάκι
κυλάνε
μ’ όλα σου τ’ αρώματα.

30

Άσπρες στοές με δροσερές κάμαρες
ήσκιοι ευωδιαστοί μ’ ωραία αντικείμενα
πουλιά ωραία σ’ όλους τους τόπους που αγαπάς
ομορφιά σ’ όλα που έχεις που είσαι που είναι
γαλήνη των ματιών σου.

31

Είναι η χαρά μαζί σου
κι όλη η πραγματικότητα
γραμμές ευγενικές
τ’ αντικείμενα.

32

Τι περπατάς πάνω στο χώμα
τι πας στον ορίζοντα ή στα πράγματα
τι τρως τι πίνεις τι λες
τι είσαι
όμορφη πραγματική εσύ του κόσμου
τι,
ίδια μου,
κι αλλιώ―αλλιώτική μου;

33

Μάτια όμορφο κοίταγμα
χείλια έτοιμα να πουν
σώμα αλήθεια να είναι
εσύ ολόκληρη σε μένα.

34

Πήγαινε έλα
ομόρφαινε
στο επίπεδο σ’ έχω.

35

Ωραία μακριά



πραγματική κοντά,
ωραία πραγματικότητα.

36

Μαλλιά στο φως
στήθη στον παλμό
όστρακο στο νερό
ζωντανό
δικά σου δική σου εσύ σου
εσύ γυμνωμένο
γυμνή στα πράγματα.

37

Να μπεις γυμνή στη θάλασσα
να φανεί
να ’ρθείτε σε μένα
εσύ
γυμνή του νερού
να γίνω καταρράχτης.

38

Όπως είσαι γυμνή
με γδύνεις νερό
και χύνομαι.

39

Έτσι
να γελάς
κορμί
μιλάς ωραία.

40

Πού είναι το κέντρο σου
να μπω στον κόσμο.

41

Να σε θυμάμαι, αγάπη μου,
σε γαλάζια νερά
ή σε φωτεινές σταγόνες βροχής
γαλανές τ’ ουρανού
να βρέχεσαι
πράσινο δεντράκι



πολύκλαδο,
να σε θυμάμαι, αγάπη μου,
ζωηρό ανάστημα
όλο αίμα
να περπατάς να πλέεις να πετάς
στους κύκλους των ματιών μου
μαυρομάτα,
να σε θυμάμαι, αγάπη μου,
στο φως στ’ αρώματα στις πλατιές στιγμές
που σκορπούσαν ζωή παντού
φτιάναν ζωές με φτιάναν
χέρια και πόδια και κορμί
κι ολόκληρον άνθρωπο,
έναν άνθρωπο τελειωμένο
ερωτικό,
να σε θυμάμαι, αγάπη μου.

42

Να πάμε στη θάλασσα μ’ ένα καράβι
άσπρο και μικρό και δικό μας
παιχνίδι του γαλάζιου νερού,
να πάμε γύρο μακριά και κοντά
κι ίσια στο νερό
ελαφροί,
να κινιόμαστε θαλασσινοί
γελαστοί ανθρωπινοί
ερωτικοί
να πάμε στη θάλασσα
κλεισμένοι κι ανοιγμένοι
σ’ ένα μικρό άσπρο καραβάκι
όλο ξύλο του βουνού να μοσκοβολάει
δικό μας ερωτικό μας
όλο δική μας κίνηση στα νερά
πάνω πάνω,
να πάμε στη θάλασσα οι δυο μας
κι ένα μικρό καράβι
άσπρο του γαλάζιου
άσπροι του μαύρου
να παίξουμε
θαλασσινοί κι ερωτικοί κι ωραίοι
πάνω απ’ το σώμα την υγρασία του νερού
να παίζει τον ορίζοντα στα μάτια μας
και να το πάρεις όλο στην κοιλιά σου.

43

Μια γυναίκα με τα λουλούδια
όστρακο στ’ αρώματα



του χρόνου
που με τυλίγει δροσερά
ή ζεστά
μαύρα ή άσπρα
φως και σκοτάδι
η κάθε μέρα.

44

Ψηλή
μεγαλόποδη
οστρακοφόρα.

45

Εισπνέω τη ζωή
εγώ
εκπνέω τον εαυτό μου
σ’ όλα.

46

Εικόνες γυναικών, αγάπες μου,
σχήματα ωραία ατέλειωτα
χρώματα των βαθιών αρωμάτων
που απλώνονται πάνω μου
στη γυμνότητά μου.

47

Ένα όνομα
στα λουλούδια και στις πέτρες
και στα νερά
δικό σου,
τ’ όνομά σου όνομα του κόσμου.

48

Πράγματα σου γράφω στο χαρτί
διάβασέ τα και κάνε τα δώσε μού τα
πράγματά σου ερωτικά.

49

Πώς να σε μιλήσω, θε μου,
όμορφη έτσι,
με τα χτεσινά μου λόγια,
όλη μου η ζωή μονάχα που σε χαίρεται.



50

Ελένη κι εκείνη
και τη δική μου
κι εσένα
και την εκεί και την πιο κει
και την πέρα μακριά
τόσες Ελένες στις δίπλες του χρόνου
που απλώνονται άσπρα σύννεφα
στα γαλάζια μου,
Ελένη μου.

51

Άνοιξε
και κλείσε με
στ’ ανοιχτά.

52

Πρόσωπο μέσα στα φύλλα
κορμί των κλαδιών
μοσκοβολάς χώμα και νερό
και φέρνεις αέρα.

53

Κοριτσάκι, …
τίποτα.

54

Φύλλα φύλλα σχήματα
ιστορίες αγαπημένες
του χρόνου
με σένα, φύλλα μου.

55

Απ’ την άκρη σε πιάνω
το άσπρο του γαλάζιου σύννεφο
το κύμα στα πολλά κινούμενα χαλίκια
τις άκρες των φύλλων και τις ριζούλες,
άκρη άκρη σ’ αγγίζω,
αγία γυναίκα ιερό κορμί,
εκεί που σβήνει το άρωμα ελαφρή σκιά
εδώ στα τελειώματα του χρόνου
στο περίγραμμα των πραγμάτων όλων,



στην άκρη ακρούλα μόλις ζυγώνω
ολόκληρος, όλη μου,
η ζωή.

56

Όπου να πάω
κόσμος,
όπου να στραφώ
κάτι και με περιμένει,
όπου ν’ αγγίξω
άγγιγμα,
άγγιγμά μου κι άγγιγμά σου,
γγίζουσα.

57

Όλο βλέπω όλο ακούω όλο νιώθω
και μετά κοιμάμαι σ’ αυτά
και ξυπνάω ίδιος
πάντα κοσμικός,
κόσμημά μου.

58

Να ξεμάθω στη γύμνια σου
στη γύμνια σου,
γδύσε με
ω γδύσου.

59

Έτσι που βλέπω που ακούω που ζω
είναι σα να τα λέω
μιλάω εγώ
με λένε όλα
όπως ζω κι ακούω και βλέπω
―γδύσου λοιπόν.

60

Χαμογέλα
χαμοπέτα
χάμω
χωματίσου,
χαριτωμένη μου.

61



Τόσες μεγάλες στιγμές τόσα χρόνια
με ζωή και χαρτιά
τι μάτια θα ’χω,
Λάμπουσα.

62

Φαντάζομαι
τις διευθύνσεις των δύο ποδιών σου
στο χώμα στα νερά στον ουρανό
ν’ ανοίγουν τον ορίζοντά σου
τον ορίζοντα,
φαντάζομαι.

63

Με κοιτάς
με μαθαίνεις
σε παίρνω.

64

Πέτρες κυλάνε
γυναίκες βουλιάζουν στο νερό
αστράφτω.

65

Πάντα είναι τώρα
παντού είναι εδώ
όλα είναι αυτό.

66

Έλα να πάρουμε
έλα να πούμε
έλα να δούμε
ν’ ακούσουμε να γευθούμε ν’ αγγίξουμε
έλα να νιώσουμε
έλα να δώσουμε
έλα να κάνουμε
έρωτα.

67

Ψηλή λυγερή μακρύμαλλη
γλωσσική
περπατάς στον ορίζοντα μου.



68

Με τόσο άνεμο
τόσες ανάσες
πώς μένεις ντυμένη.

69

Το σώμα σου
το καλάμι του ανέμου
λοξός ήλιος κοντά.

70

Χορτάρια πράσινα στο χώμα
μαλλιά μαύρα με σένα
εσύ σώμα στο χώμα
εγώ σ’ εσάς.

71

Στην καλοσύνη μου περπατάς
στην ευγένεια γδύνεσαι
και γλυκαίνεσαι στην αγάπη μου,
ηδονή.

72

Γυμνή μες στα φύλλα
καρπώνεσαι.

73

Γυμνή
στ’ άσπρα
ντυμένη.

74

Γείρε στο ξύλο του τραπεζιού
να σκορπίσω πάνω τα μαλλιά σου
να κοιμηθείς.

75

Περπατάς το κέντρο του κόσμου
έν’ άνοιγμα σε σένα
για μένα ολόκληρον.



76

Ωραία μορφή με μακριά μαλλιά
ωραία ψυχή
ωραίες μου ώρες.

77

Μ’ αγαπάς
ανοίγεις όστρακο
ή κλείνεις;

78

Γυμνή γελάς
γελάς
αχ νερό η θάλασσα.

79

Σήκω
ορθή
περπάτα
φύγε στον ορίζοντά μου
γυμνή απ’ τον κόσμο.

80

Τι είναι είκοσι χρόνια
στους τοίχους στα δέντρα στο νερό;
Τοίχοι είναι πιο ανθρωπινοί
πιο ζωντανοί στα δέντρα,
φύλλα είναι στα δέντρα πιο πολλά
φλούδα πιο γερή του χυμού
ρίζες βαθύτερες του νερού,
νερό πιο πολύ στη ζωή.

81

Τα παιδιά μιλάνε ωραία
με τα φύλλα και με τη θάλασσα
και σ’ εσένα,
τ’ ακούς;

82

Λύσ’ τα
μαλλιά



ζώνη
πέδιλα.

83

Πας στο δρόμο
βγες στα χαντάκια στ’ αγκάθια στα χωράφια
φτάνεις στη θάλασσα
μπες στον αιώνα της σ’ αυτά τα κύματα τώρα,
μη σταματάς
κοίτα η ζωή σου
χώματα νερά πουλιά.

84

Γδύσου
όλα αυτά τα ενδύματα
γδύσου
όλη αυτή τη ζωή
γδύσου
όλην εσένα
γδύσου, ωραία μου.

85

Πρόσωπα των γυναικών
πρόσωπα της πραγματικότητας
ενώπιά μου.

86

Πάνω απ’ τα κύματα της θάλασσας
οι πτυχές του βουνού
μπροστά εσύ στα φορέματά σου.

87

Οι πράσινοι λόφοι
κι ωραία τα στήθη σου
στον αέρα στο νερό στα μάτια μου.

88

Άλλη γυναίκα
άλλη η ζωή
όμορφα.



89

Να με φορέσεις να σε φορέσω
να φορεθούμε
να γδυθούμε τον κόσμο.

90

Στο πρόσωπό σου
η ζωή
ανοίγει τα μάτια της.

91

Ντύνεσαι
ρούχα νεκρά
και δεν ξεφλουδίζεσαι.

92

Όταν έρχεται κάτι απ’ έξω
σε σένα
πού το πας,
ας πούμε ένα κύμα.

93

Όταν ντύνεσαι
στο σώμα σου
ξένα μακρινά ενδύματα
όταν παίρνεις
πάνω σου
ένα μήλο μια εικόνα μια παρουσία,
όταν δίνεσαι
σ’ όσα ντύνεσαι
σ’ όσα παίρνεις,
ποια είσαι;

94

Μεγαλώνεις
γέρνεις
στο χώμα.

95

Η αξία μιας πέτρας
είναι μια άλλη πέτρα
είσαι εσύ.



96

Κάτι δικό σου
για το νερό
που κυλάει στο χρόνο.

97

Έλα στο περιβόλι σου
να δεις ν’ αγγίξεις να φας
να ωριμάσεις
να φάω ν’ αγγίξω να δω.

98

Ωραία ζωή
θηλυκιά
και κόσμος μέγας
αληθινός,
έρωτας.

99

Να είσαι μόνο εσύ
εδώ και τώρα
γυμνή
στα νερά που φεύγουν
στο χρόνο των σύννεφων του γαλάζιου
γυμνή
στα λόγια στα έργα
σ’ όλο τον κόσμο
γυμνή
στο σπίτι σου στην ώρα σου
στο μόνο σου σώμα
εσύ.

100

Όταν κοινωνούμε
σε κοινωνώ και με κοινωνάς
κόσμο.

101

Μεγαλώνουμε
πραγματικά
στην πραγματικότητα.



102

Ένα ποτάμι κυλάει μέσα μου
και βγαίνει δάκρυα λαμπρά
στο φως.

103

Ο κούρος η κούρη
ο γιος η κόρη μου.

104

Αυτά που δεν ξέρω
είναι όμορφα.

ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

εγο ιμε αφτο
εφτο ισε εσι
εσι ινε εγο

1

Να πω καλά την ανάσα μου
τον αέρα των κυμάτων που ανατέλλουν
πρωί γλυκό σχηματισμένα
του γαλάζιου νερό
υγρό
στην κινούμενη γλώσσα μου,
να μιλήσω σωστά ζωντανός
παλλόμενος του νερού που με βρέχει
γλυκόν στο πρωί και λευκόν
σχήμα,
ν’ ανασάνω οικείος
του να είμαι εδώ τώρα
πρόσωπο λαμπερό στο νερό
των κυμάτων του πρωινού τίποτα,
γλύκα μου, του ωραίου αυτού
κόσμου.

2

Μίλα λοιπόν κίνηση
σάρκα ζωντανή γραμμές



και σχήματα
μίλα λόγια του αέρα
ν’ ανασαίνουν ζωή
μίλα εσύ ένας παλμός
στους παλμούς που πάλλουν τον κόσμο
στο τίποτα
σαν τ’ όστρακο στα γαλάζια κύματα
που σχηματίζονται ωραία
μίλα φωνή
κινούμενος ήχος της ζωής
που σκίζει χρυσή το σκοτάδι
της βαθιάς νύχτας του κόλπου
του πελάγου που αιδούμαι
της αιδώς του ονείρου,
ονειρεμένη ψυχή κομμάτι μου
παλλόμενο κάπου βαθιά μου
στον αιώνα,
αιδοία και αιδουμένη
καλουμένη,
πάλλομαι.

3

Όλ’ αυτά
η ευγένεια οι γραμμές οι κινήσεις
όλη η γλύκα κι η οδύνη
όλη αυτή η καθαρή πραγματικότητα
είναι τραγούδι
ρυθμός απ’ το τίποτα
θαύμα των στιγμών
αιώνας γελαστός
ένα γλυκό παιδάκι
κάθε στιγμούλα κάθε κόκκος
κάθε ίνα του τίποτα που με τρυπάει
αίμα λαχταριστό
της ζωής,
ωχ πώς ζω,
ξέρω ολόκληρος.

4

Να ζω πραγματικός
να ζω της αλήθειας
της γλύκας
να ζω μόνο
γεύση γραμμή λευκή
ένα τίποτα
ένα σχήμα παρουσίας
κάθε τι



και πέτρα και πουλί και νερό που κυλάει
τρεμάμενο στο φως
αιδούμενο της αιδώς σου
αιδοία,
ένα κάτι στα όλα
καλά.

5

Ωχ να πάρει η θάλασσα να πάλλομαι
σώμα ψυχή στο νερό
ρεύμα του πελάγου
κύμα εδώ
σ’ όλα αυτά
που κοιτάω μ’ ακίνητα μάτια
λευκά
και μαύρα της γλύκας,
να μπω στη θάλασσα
νερό
να πάρω νερό να δώσω
να χυθώ γεύση ζωής
γλυκιά σταγόνα στη θάλασσα
ν’ ανθίσει φωτεινά κύματα
κι άσπρα πουλιά κι ακίνητα σύννεφα,
να ριχτώ ολόκληρος σ’ όλο το νερό
μόνος.

6

Σώμα της γυναίκας
ευαίσθητη γραμμή στο γαλάζιο
ζωή στις γραμμές της άμμου
που αφήνουν τα κύματα μνήμη
κι αλήθεια
σχήμα της ευγένειας
που ανοίγει τον κόσμο
στόμα και γλώσσα κι ανάσα
ζεστή
στο νερό που κυλάει
το κορμί μου σταγόνες
αργές και γλυκές
ψυχικές μου,
σώμα του σώματός μου
που με παιδεύεις παιδί
πρώτο στη μέρα
στη στιγμή που ξεκινάει λαμπερή
χτες και τώρα και πάντα
παλμική,
σώμα της γυναίκας παλλόμενο



πάλι ανάτειλε.

7

Να πω τη ζωή μου ή με λέει
να μιλήσω του κόσμου ή με μιλάει
μελικός
να σου φωνάξω ή με φωνάζεις
γλυκό νερό που σου αστράφτει τα μάτια
παιδί χρυσό στ’ άσπρα
τ’ άσπρα.

8

Καθώς αργά βραδιάζει
θηλυκά και οικεία παντού
ανοίγουν οι στιγμές
λουλούδια και στόματα
κι όστρακα αιώνια
σκληρά
λαχταριστά της σάρκας που είχαν
μ’ όλη τη θάλασσα
κι έτσι σαρκώνομαι γλυκός
έτσι νιώθομαι κορμί ορισμένος
σ’ όλα τ’ αμέτρητα τ’ ανοιχτά
που θα τα πάρει η νύχτα
όχι χορτασμένα.
Έτσι αργά βραδιάζει
παντού και πάνω μου
και μένω με τους ήχους
μόνος κι ενώπιος
και δεν τρομάζω
γίνομαι τρομερός εραστής
της ολάνοιχτης νύχτας της ατέλειωτης
ακμαίος εραστής της μαυρίλας
της πρώτης και τελευταίας
της ακμάζουσας της αιδοίας
εραστής
αιδούμενος τρεμάμενος παλλόμενος
παλμικός,
είμαι εραστής
εραστής.

9

Λεία με το κύμα η άμμος
στο πλάτος του τώρα
και γυναίκες ορθές που λάμπουν
και περπατούν



πέρα από μένα πέρα απ’ τα φορέματά τους
στη γυαλιστερή πλατειά αμμουδιά
γυναίκες έτοιμες του νερού
ωραίες
στο μάκρος της θάλασσας
οικείες γλώσσες γέλια που γυαλοκοπάνε
σχήματα ζωντανά ορισμένα
που παίρνει το ένα νερό
αυτό που με παίζει
και μ’ αγαπάει υγρό και γαλάζιο
ή ερχόμενο
κύμα στη λεία αμμουδιά
που περπατάνε γυναίκες
ωραίες.

10

Ύπνος στη θάλασσα αλαφρός
γαλανός στ’ αντιφεγγίσματα
του νερού που κυλάει παντού
γυαλοκοπώντας όνειρα πραγματικότητας
ύπνος της θάλασσας γλυκός
κινούμενος εδώ κι εκεί
αλήθεια κι ηδονή
γλυκύτατη στα ρεύματα
ύπνος θαλασσινός βαθύς
που ασπρίζει ο κόσμος νάτος
μ’ αναλιγώνει στολίδι
και ζωή κι αίμα και γάλα
και τα μάτια μου μαυρίζουν
φωτεινά.

11

Είναι γιατί μονάχη η θάλασσα
στην άμμο κι άλλο τίποτα
φέρνει τη μνήμη καθαρή
όχι μόνο του παιδιού
όχι μόνο της γυναίκας που με τρέφει
όχι μόνο αυτού,
πιο πολύ των κυμάτων
που ήταν είναι και θα είναι,
κύματα.

12

Μυρουδιά της άμμου παρουσία του αέρα
9ήχος των κυμάτων λαμπερός
γλώσσα μόνη



που μου λέει τα λόγια μου και το κορμί μου
και τα μαλλιά σου που ανεμίζουν
χίλιες λαμπερές τρίχες
και σένα ολόκληρη
του αέρα και της μυρουδιάς της άμμου,
όστρακο.

13

Θάλασσα να μιλάμε κύματα
κόκκους της άμμου και γραμμές της αμμουδιάς
να μιλάμε πουλιά και φύλλα
και καρπούς ώριμους
στην επαφή στη γεύση στη γλύκα
έτσι να μιλάμε
κόσμος
που μιλάει από μας
έτσι
τ’ άλλα τα παίρνει το κύμα
και τα γρήγορα πουλιά στα γαλάζια
τ’ ακίνητα άσπρα σύννεφα
που σταλάζουν
έτσι να μιλάμε
του κόσμου.

14

Αυτή η μουσική
κύματα γαλάζια στο φως μου
ν’ αστράφτουν
αυτή η θάλασσα
ν’ απλώνεται παντού
γυαλοκοπώντας
της ζωής μου μεγάλη
αυτή η ανάσα
γλυκιά κι αυτή η ψυχή
κύματα θάλασσα ζωή
πάντα
λαμπερός αιώνας.

θάλασσα, 7 και 8-8-76



ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΦΗ

Η ποίηση έχει δικαίωμα να υπάρξει μόνο ισοδύναμη με τη ζωή, η ζωή
αλλιώς. Αντλεί απ’ την πηγή της πραγματικότητας. Δε δέχεται λοιπόν τις
δοσμένες απ’ τον πολιτισμό κατηγορίες της πραγματικότητας, ακόμη κι
αν απ’ τη συνήθεια της ζωής που αυτές επιβάλλουν έχουν γίνει σάρκα
και οστά του ανθρώπου. Ίσα ίσα η ποίηση γλωσσικά πραγματοποιεί
κάθε τι δυνατό κι ό,τι αδύνατο πολιτιστικά: είναι κάτι έξω από
κατηγορίες και για να υπάρξει να τις αγνοήσει.

Η ποίηση λοιπόν ξεκινάει από κάποιο σημείο της ζωής, για να
υπάρξει όμως πρέπει να έχει σπόρο της όλη τη ζωή, όχι
σχηματοποιημένη κι έμμεση, αλλά σα μια μορφή του έξω από
κατηγορίες και καταστάσεις, καρπός από πολύκαρπο δέντρο και
γενετικός πολύκαρπου δέντρου. Μπορεί να συντηρείται και ν’ αντλεί
από τέτοιες εκδηλώσεις, πρωταρχικές έναντι κατασκευασμένων μορφών
όπως η σκέψη και η επιστήμη, τα στοιχεία της ιστορικής-πολιτιστικής
μνήμης και οι μορφές του πολιτισμού, γιατί δέχεται μόνο ό,τι γίνεται
ζωή στη ζωή, σώμα με το σώμα, χνούδι στο φύλλο του φυτού.

Γι’ αυτό η ποίηση είναι εξαρχής επαναστατική, απόλυτα ελεύθερη κι
αδέσμευτη απ’ οτιδήποτε. Υπάρχει, όταν αρχίζει απ’ το τίποτα και τα
βλέπει όλα εκεί να διαγράφονται για να υπάρξουν, έστω και σαν
κατηγορίες σκέψης και πραγματικότητας. Κι έχει ήδη γυμνωθεί απ’ το
νόθο ένδυμα της αγλωσσίας που τυραννάει γλώσσες κι ανθρώπους και
κοινωνίες με άχαρη δαπάνη ζωτικής λειτουργίας ή με κατασκευασμένες
οδούς ζωής που μεταβάλλουν τον άνθρωπο σε αποτέλεσμα από αιτία και
πηγή, μια και υπάρχουν λανθασμένα με το κριτήριο της
πραγματικότητας.

Η ποίηση είναι μεθησμένη πραγματικότητα. Κι είναι στη φύση της να
ξεπερνάει τη σιωπή, χωρίς όμως να την παραβαίνει· είναι μια μιλημένη
σιωπή που λέει για το ομοούσιο, η πηγή τους, γιατί και η ποίηση απ’
αυτήν υπάρχει και λειτουργεί ομοούσια προς τη γλώσσα και τη σιωπή.
Είναι μια γλώσσα του τίποτα όπου όλα γίνονται, είναι το τίποτα
ειπωμένο για να υπάρξει μ’ ένα τρόπο οικείο και απαραίτητο για την
αίσθηση και την πραγματικότητα της ζωής.

Αλλά δεν είναι ζωή η ποίηση, και δείχνει τι είναι η ζωή, πράγμα
απαραίτητο αφού πρέπει κατ’ αρχήν η ποίηση να κατορθώσει να υπάρξει
παραμερίζοντας την πάχνη, γυμνώνοντας το σώμα της ζωής. Κι ο
θάνατος όμως εμποδίζει την ποίηση να υπάρξει, γιατί αποτελεί μια
κατηγορία διαιρετική της πραγματικότητας και δημιουργική χάσματος,
ενώ η ποίηση μόνο σαν μια ενιαία συνέχεια μπορεί να δηλωθεί προς τη
μεριά των κατασκευών: συνέχεια ενιαία στο σπόρο και στην έλλειψή του,
στα σώματα και στο βίωμά τους, στο ένα και στο άλλο. Δεν έχει λοιπόν
τη ζωή και το θάνατο των ανθρώπινων κατηγοριών η ποίηση, γιατί είναι
πίσω απ’ αυτές τις κατηγορίες, όπως είναι πίσω από πολιτισμούς και
σκέψεις και δοσμένες πραγματικότητες, κι εκεί κρατάει τον άνθρωπό της,
σ’ ένα επίπεδο ατέλειωτο, μοναχό κι έτοιμο, προσφερόμενο για όλα. Σ’
αυτό το επίπεδο κινούνται και πάλλονται όλα και είναι όλα αυτό το
επίπεδο. Η κάθε πραγματικότητα είναι μορφή ακουμπηστή σ’ άλλη



πραγματικότητα εκφραστική της, ώστε τελικά δεν ενδιαφέρει να είναι
πραγματικότητα.

Ο άνθρωπος είναι μια τέτια πραγματικότητα, τόσο πιο εύκολη, όσο
πιο εύκολα ζει, πιο φυσιολογικά, λιγότερο βιασμένα. Τέτιος άνθρωπος
είναι ο τοπικός και χρονικός, ο χωρικός, ο χωριάτης του κόσμου και το
έχει του όπως μπολιάζει τα όσα λέει και κάνει ο πολιτισμός, και τους
δίνει αυτό το έχει, την οντότητα. Το έχει αυτό κραυγάζει πως είναι και
μόνο οι κουφοί δεν τ’ ακούνε, χαμένοι σ’ επιστήμες και σοφίες και
παραποίηση. Ο χωριάτης είναι μια μορφή της πραγματικότητας, άμεσος
όσο η πέτρα και το φύλλο· κι ακόμη ο ερμηνευτής της πέτρας και του
φύλλου και όλης της πραγματικότητας, που τελικά γίνεται εύκολη κι όλα
είναι εύκολα κι ο παραμερισμός της πραγματικότητας πρώτα απ’ όλα.
Όταν γίνει αυτός ο παραμερισμός, όταν η πάχνη τραβηχτεί, τότε όλα
είναι, κι είναι εύκολα.

Η ποίηση λοιπόν είναι ένα πρόσωπο, τρομερό έναντι όλων, οικείο για
τον ποιητή που λατρεύει αυτό το πρόσωπο, δικό του κι όχι μαζί, αυτός κι
ο άλλος και τ’ άλλα την ίδια στιγμή, πρόσωπο ζωντανό και όλο και μόνο,
ένα ευτυχισμένο πρόσωπο. Γι’ αυτό ο ποιητής είναι ένας ερωτευμένος κι
η ποίηση ερωτική. Ο ποιητής είναι ερωτικός.

Ο έρωτας του ποιητή είναι πρώτα ένα πάθος: μιλάει για την ποίηση
αλλά δεν την έχει. Μετά ο έρωτάς του είναι πάλι πάθος: μιλάει από την
ποίηση, γιατί την έχει. Και πάντα ο έρωτας του ποιητή υπάρχει πάθος
γύρο από το πρόσωπο που όλο και γίνεται πιο εύκολο, πιο πρόσωπο,
ώστε όλα είναι όλο και πιο λίγο πρόσωπα, όλα, και τα πιο αναγκαστικά
του πνευματικού και του κορμικού του πολιτισμού. Και σε μια στιγμή,
παίζοντας, μπορεί να τα κάνει όλα πιο πρόσωπα, όλα να είναι το
πρόσωπο και μαζί αυτό να είναι μόνο του. Στη σιωπή του την
τρομακτική, που δεν είναι αποκάλυψη και θέαση αλλά απλή και φυσική
σαν το χαλίκι, δημιουργείται μπροστά στο πρόσωπο, γίνεται πριν απ’ το
να είναι, πρόσωπο του προσώπου, θεώμενο πρόσωπο, όχι δύο ούτε ένα.
Έρωτας.

Σ’ αυτή την καρδιά της στιγμής και του τόπου και του είναι του
ξεκινάει ο ποιητής, έχοντας την ευκολία τέρψη και την τέρψη πηγή των
όλων. Εύκολα βλέπει το κάθε τι, εύκολα είναι το κάθε τι γι’ αυτόν και το
ζει: το αίμα και ο πόνος και τα τρομαγμένα μάτια· του είναι οικεία και
αδερφά σαν την αδερφή του, νιώθει πιο καλά την ευκολία με την κάθε
αφορμή. Τα μάτια του άλλου, η αρχή μιας ανθρώπινης πράξης, η ρίζα
μιας οντότητας τον συγκλονίζουνε στο άσπρο επίπεδο της απλής
ευκολίας και με κάθε τι αυτό θυμάται και λέει, το κάθε τι τον πάει πάντα
στην άσπρη ευκολία, στο σπέρμα, στην εύκολη γλύκα του σπέρματος
που του αποκαλύφτηκε σε μια καίρια στιγμή της παλλόμενης καρδιάς
του πραγματικότητα και ζωή μπροστά στο πρόσωπο της αγαπημένης του
πραγματικότητας.

Ο ποιητής γίνεται όλο και πιο ερωτικός κι όλο πιο επαναστατικός κι
όλο βρίσκει εύκολα κι όλο προχωράει, πάντα στην ευκολία, στο ίδιο,
στη γλύκα. Κι όλο νιώθει πως είναι εύκολο το πρόσωπο, πρόσωπό τους
ή πρόσωπό της ή πρόσωπό του. Και ξαφνικά, έτσι εύκολα, βλέπει τι
είναι το εύκολο.



Είναι το πρόσωπό της, τ’ όνομά της που τον αφήνει να τα έχει και να
τα ζει όλα και να γυρίζει κοντά της ή να μην κάνει τίποτα γιατί όλα είναι
λίγα ή πολλά και λοιπόν δε γίνονται παρά με το πώς γίνεται και μετά
πως όντας του τίποτα δε γίνεται και πως μη όντας του το ίδιο είναι· πως
δεν είναι αυτός, αλλά είναι. Είναι. Το πρόσωπό της.

Έτσι ο ποιητής στα πράγματα και στα χωριά, στη γλύκα και στις
κοινωνίες. Μέσα στους ανθρώπους υπάρχει αλλιώτικος, ο άλλος, αυτός.
Αγαπάει τις πέτρες και τα χορτάρια και τους ανθρώπους, τις πηγές και
τα χέρια πίσω απ’ τα μαχαίρια, κάθε πηγή στη ζωή φτάνει ως τη γλύκα
του προσώπου του και αποχτάει υπόσταση. Και τον σπαράζει το κάθε τι,
όλα είναι κοντά του πρόσωπα, του μιλάνε, τα ζει. Κι αυτή τη ζωή λέει ο
ποιητής ποιητικά, προσωπικά.

Δε μπορεί ο ποιητής να γίνει προδότης. Κάνει ποίηση όπως είναι.
Όλα είναι μέσα του όπως τα πουλιά που χάνονται στον ουρανό, ζουν-
πεθαίνουν, σ’ αυτόν τον ουρανό που είναι αυτός κι όχι άλλος κι έτσι
είναι τόσοι ουρανοί, αυτοί οι τόσοι οι άγνωστοι. Ο ποιητής είναι δυνατός
κι υπάρχει μ’ όλα και μ’ όλους, με τις ωραίες εικόνες ψυχής και στη
γλυκά του έρωτα των ζευγαριών και των πουλιών, στο μεγάλωμα και
στο τάραγμα του χορταριού, στο πάθος και στο σκούξιμο του πόνου.
Όλα είναι δικά του, όμως στον ευρύ του χώρο που δεν βλέπει όντας
πρόσωπο του προσώπου. Ο ποιητής λέει και κάνει το γνωστό, το γνωστό
όλων. Το γνωστό σαν τη γλύκα του έρωτα που τη γνωρίζει και τον
γνωρίζει, που την έχει και την είναι και τον είναι όπως είναι όλους και
όλα και την είναι όλοι κι όλα. Ο ποιητής είναι όποιος να ’ναι. Ο
άνθρωπος.

Ο ποιητής είναι ανθρωπινός. Σου μιλάει αδερφός κι εαυτός, φίλος κι
εραστής. Σε κοιτάει και σ’ αγαπάει και σ’ ερωτεύεται, είναι ένας
ερωτευμένος του προσώπου, για να στο δείξει ή να σε κάνει αυτό. Ο
ποιητής είναι το πρόσωπο, έχει πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο ανθρώπινο.
Κοίταξε τον ποιητή, να σε κοιτάξει ο ποιητής. Κοιταχτείτε.

Έτσι κοιτάω κι εγώ τόσα χρόνια ζωής. Κοιτάω όπως έγραψα, θυμάμαι,
πριν είκοσι χρόνια πάλι. Τι έγινε; Τίποτα. Μόνο που είναι το πρόσωπο,
όπως ήτανε απρόσωπο. Τώρα όλα είναι προσωπικά κι εύκολα, είναι
προσωπικό κι εύκολο. Είναι εύκολο. Πρόσωπο.

Καλημέρα, Λαλώ.

1978



14. ΚΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΤΟΥ
1978

1

Αυτή η σταγόνα είναι μπροστά μου
με το νερό μια με τις άλλες
ένα νερό χιλιάδες σταγόνες μία μία
όπως εσύ κι εσύ
της δίψας και του μεγάλου πότου
στο ανοιχτό θαυμαστό στόμα μου
που λαχταράς και σε πίνει λαχτάρα
και κλείνει με σένα για να ξανανοίξει
σ’ άλλες σταγόνες σ’ άλλο νερό σε σένα.
Έτσι σταγόνα νερό δίψα μία
έτσι εσύ μορφές εγώ ένα
έτσι κυλάει η ζωή στα πλάτη και στις φλέβες μας
σταγόνα να την ξέρουμε και να μας ξέρει
την κάνουμε και μας κάνει
την έχουμε και μας έχει κι είμαστε
τώρα σταγόνα του πάντα.
Τώρα κορίτσι της αρχής του φωτός
πλέει στα νερά της αυγής
κι εγώ πίνω νερό λαμπερό
κι όλος μοσκοβολάω ζωή
τη λαχτάρα σου, γλυκιά ψυχή,
που την πίνεις και την κολυμπάς
σώμα γυμνό σ’ όλα
τα γυμνά μου τα δικά μου τα κλειστά
στον ωραίο ορίζοντα των ματιών μας
που βλέπονται και κοιτάζονται
κι είμαστε.

2

Αναδυομένη απ’ το νερό με υγρά φορέματα
κι απ’ τα φορέματα με υγρό σώμα
κι απ’ την υγρασία με ζεστή ζωή
όλη γλύκα και χαριτωμένη
κι ευτυχία όλη εδώ,
κινείσαι κι όλα αλλάζουν
μαύρο κι άσπρο και θαλασσινό
όμως ίδια μοσκοβολημένα



όπως μοσκοβολάς κορίτσι
κι εαυτό και γυναίκα και λαχτάρα
στ’ ακίνητα όλο γλώσσα νέα νερά
της θάλασσας αυτής όπου πέρασαν,
της μίας, και περνάνε κι έρχονται
χωρίς φορέματα χωρίς χρόνο εαυτός
κι αναδυόμενες, Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε,
Νησαίη Σπειώ τε κι εγώ μετράω
και χαίρομαι μορφές του ίδιου πάντα
όμως να και Αμφιθόη και Αγαυή,
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε,
Δεξαμένη τε κι εσύ, κι άλλη εσύ πάλι,
κι άλλη πάλι εσύ, ω Αναδυομένη
απ’ τη θάλασσά μου μορφή και λαχτάρα μου
τελική σωματική πραγματικότητα
του σωματικού μου πόθου εαυτού,
ω Αναδυομένη του εαυτού μου του εαυτού σου
του εαυτού, ω Αναδυομένη Κορίτσι
Εσύ με Όλες Όλη με σένα
δική μου, ψυχούλα μου θαλασσινή,
βρέχομαι στα κύματα,
Κόρη.

3

Η μέρα είναι μεγάλη και χωράει τον κόσμο
και σένα ολόκληρη να μιλάς
λογάκια και σώμα, μια κίνηση
λυγερή, μίλα μου
κι όλα σου τ’ ακούω ολόκληρα
τα βουνά και τα νερά και τα μαλλάκια σου
χρυσές γραμμές ψυχής στ’ ασήμι του κόσμου.
Μίλα τη ζωή σου ολόκληρη στη ζωή μου
ν’ απλώσεις τα χεράκια σου έξω απ’ τον ορίζοντα
στα ωραία φύλλα στα πουλιά που φεύγουν κείθε
όπως φεύγεις εσύ από δω κι είσαι εκεί
στο μαύρο απ’ το άσπρο, στο άσπρο απ’ το μαύρο
της ζωής που ζωή μου σε πηγαίνει
και πας∙ μάθε
να βλέπεσαι στα μάτια μου γυμνή
απ’ το κλείσιμο κι απ’ το άνοιγμα αλλού
γυμνή κι εσύ και στα πράγματα·
μάθε: αυτά είναι τ’ άλλα, όλα τα δικά σου
και δεν είναι άλλα μόνο αυτά
που δικά σου τα γδύνεσαι μέσα στα πράγματα
που τελειώνουν μάθε: τελειώνεις κι είσαι
ωραία κι ευτυχισμένη στο μαύρο και στο άσπρο
των μεγάλων ματιών μου· μάθε
την αλήθεια που ξέρεις κορμί



και Κόρη
και Αναδύεσαι η πραγματικότητα
που νιώθεται στην ορμή του χεριού μου
που περνάει τον ορίζοντα
δείχνοντας εδώ κι είναι σάρκα
σώμα μου που ξέρεις
σταλίτσα της ψυχής μου, δική σου ή ξένη
ή, αν θες, αυτή.

Πάλι ήρθα στο νερό με το παλιό μου ποτήρι
ωραίο γυαλί φιλημένο χίλιες φορές
κι ήσουνα μέσα χτες ή τώρα
κι αύριο θα ’σαι. Αναδυομένη,
γιατί πάντα είσαι όπως πάντα είμαι
παρουσία κι αίσθηση
σ’ αυτό το ένα που λέμε κόσμο
και δε χάνει τίποτα γιατί είναι όλα
εδώ τώρα
όπως είσαι εσύ με μένα
κι ας φεύγεις, πού πας;
Λοιπόν πάρε τα φορέματά σου και τα πράγματα
πάρε τους δρόμους κι έμπα σε σπίτια
και στην ψυχή σου,
ξέρεις πως είσαι η γυμνή η Αναδυομένη
η χαριτωμένη που χαίρεται
σωματική και μία
σταγόνα πρώτη και τελευταία του νερού
που είναι πάντα μ’ αυτό τον κόσμο
τον ένα κι αγαπημένο σου
―εσύ είσαι η Άλλη.

Ο ΑΛΦΕΙΟΣ ΜΟΥ

1

Ήμουνα γαλάζιο παιδί,
ποτάμι μου, πάρε τα λόγια μου καθώς περνάς και κυματίζεις
και στριφογυρίζεις μέσα κι έξω απ’ την ψυχή μου
ωραίο ποτάμι και μεγάλο
κάτω απ’ τα πολλά κλαδιά των δέντρων
δίπλα στις ποταμίδες που σε πίνουν,
πέρνα και παίρνε με, Αλφειέ μου,
βαθύ παιδί κι ωραίο και μεγάλο
πρώτο ανθρωπινό υλικό κι όλον πρόσωπο
μπροστά στα πρόσωπα των κοριτσιών
και των φύλλων και των πουλιών
κι όλου του νερού που κυλάει στο χώμα·
πέρνα, ποτάμι μου, και παίρνε με



πριν από μένα με μένα μετά από μένα
ο ωραίος Αλφειός μου
ο γαλάζιος ο παιδικός κι ο μεγάλος μου.

Από τότε με τις καλύβες και τα πόδια των γυναικών
με τα μποστάνια δίπλα σου και τ’ αργά γελάδια
που μουγκανίζανε πάνω απ’ τ’ αργό νερό σου
άνθρωποι πήγαν κι ήρθαν ψωμιά χαθήκανε
γλυκά παιδιά συνάντησαν τη σφαίρα
κι η ζωή κόπηκε στη ρίζα
κοντά στο νερό σου,
και κύλαγες αργά εσύ που ξέρεις.
Από τότε κινούσες έτσι το νερό στους ευαίσθητους μηρούς μου
και μου μίλαγες καθώς ζύγωνες τη θάλασσα
κι εγώ σ’ άγγιζα ζωή και σ’ άκουγα εαυτός
σ’ ένιωθα, και γι’ αυτό σου μιλάω ακόμη
μ’ αυτή τη φωνή νερού
που πίνω ή το ποτίζω ή λαχταράω
σαν το πουλί που έρχεται να σε πιει
η ποταμίδα, μια ποταμίδα
που φεύγει από δίπλα σου με το νερό σου
ως ψηλά στο γέρο ουρανό
γεμάτη μνήμες σου και φτερά χωματισμένα·
μια ποταμίδα που σε ταξιδεύει όλη εαυτός
σαν αυτόν που περνάς και γίνεται
δροσεράδα νερού ήσκιος μυρουδιάς χορτασμός τροφής.
Από τότε γέρνω στο νερό κι όλος υλικό δημιουργίας
να γίνουμε λάσπη του νερού σου και μένα
και να μείνουμε γυμνοί
Αλφειός κι εγώ, αδέρφια.
Και ξέρεις πάντα, ο Αλφειός μου,
κι έτσι σ’ αγαπάω πολύ
που ό,τι ξέρω είναι αγάπη κι ό,τι αγαπάω το ξέρω
γλύκα κι αίσθημα και υλικό,
το κάθε τι, όλα τα ξέρω αδερφός σου
και μπαίνω στον κόσμο και βγαίνω και στριφογυρίζω
βαθύς και μεγάλος κι ωραίος
με μάτια δυνατά και δημιουργικά
που βλασταίνουν κι απολάνε πουλιά κι αφήνουν γυμνές γυναίκες
αγαπάω κι έτσι ξέρω κι έτσι γίνομαι.
Και είμαι πάντα,
και στ’ άγγιγμα και στο πέρ’ απ’ αυτό
κι από κείνο πέρα και πιο πέρα,
δηλαδή εδώ που στρογγυλοκάθησα αφέντης
και κουνάω τα σύννεφα να βρέξουν μαργαριτάρι
και αρμονίζω και ξαρμονίζω τ’ αστέρια
και κάνω των γυναικών όλων τον έρωτα
κι απλώνεται γλύκα παντού και παίζει ο κόσμος
κι οι κόσμοι κι οι καινούργιοι θεοί, τα παιδάκια.



Και κάθομαι γελαστός και δυνατός
με μια σταγόνα που ξέρει και σου μοιάζει
και με ξεκινάει, πρώτη και μόνη
όπως μια πέτρα που κυλάει πρόσωπο στον πράσινο λόφο
και σταματάει και μένει και ξεχνιέται
στο ζωντανό χορτάρι που την ήξερε
κι ανέβαινε με τ’ άλλα χορτάρια,
μια σταγόνα μυστική δηλαδή πραγματική
που δεν ξέρει αλλά είναι
που δε λέει αλλά κάνει
που δε χωρίζεται αλλά ενώνεται
μια σταγόνα έρωτα, γεμάτη.
Από τότε λοιπόν είμαι αδερφός σου, Αλφειέ μου,
κι ας χωρίσαμε, τίποτα δεν αλλάζει.
Με βλέπεις, το ξέρω, μ’ ακούς όταν περνάω
και σου μιλάω, δε σημαίνει που η γλώσσα είναι ανθρωπινή,
έχει μέσα της παιδί, τη φωνή του·
δε σημαίνει πως περνάω μ’ αυτό το παράξενο πράγμα
έξω απ’ τα μέτρα σου χωρίς την κίνησή σου,
αυτοκίνητο
ή με πόδια ντυμένα κρυμμένα·
δε σημαίνει που θυμάμαι πολύ
και φωνάζω Αλφειέ μου Αλφειέ μου
ποτάμι μου·
δε σημαίνει· έρχομαι και ξέρουμε.
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Η καλύβα κοντά στα γλυκά νερά με τα ψάρια
που περνούσαν για τη θάλασσα
το μαύρο αρνάκι, ο Μπεκιόνης, μ’ άσπρο στο κούτελο
κι εκεί το μποστάνι με τα όλα που μεγάλωναν
και το παιδί μου που τώρα θυμάμαι
παιδί πάλι αλλά μεγάλος
πιο ψηλός πιο γεμάτος εικόνες
πλήρης ημερών και καρπών,
λέω ν’ αδειάσω τις μέρες μου στο ποτάμι σου,
Αλφειέ μου Αλφειέ μου,
όπως τις αδειάζω γλύκα στην αγάπη μου
όπως τις σκόρπαγα σύννεφα ψηλά για το κορίτσι
όπως στις άδειασε ο Ιερώνυμος στην Ασία ιδρώτα κι αίμα
και κυλάς νερό πάντα ίδιος
μέσ’ απ’ τους μαρμαρότοπους ως εδώ
Ζάλος Ροφιάς Πέρα μεριά.
Αλλάξαν τα χώματα κι αλλάξαν λίγο τα μάτια μου,
σε πέρναγε η γυναίκα με σηκωμένα φουστάνια
με γυμνά πόδια που δεν τέλειωναν στις μουσκεμένες δίπλες
και μετά τα γερά κάρρα ξύλα ζωντανά στους δρόμους των αλόγων
άλλη ζωή, των χωμάτων, των περιγραμμάτων, των ημερών μου,



έτσι κυλάς. Τώρα αυτό που ήμουνα το ξέρω
πλύνε με ερωτικός όπως πας μαίανδρος
της πραγματικότητας που είσαι.
Οι γραμμές των βουνών των φύλλων των σωμάτων
κινούμενες στις δικές σου στων πουλιών που σου φεύγουν στα γαλάζια
ή στις γεύσεις της ψυχής μου στις συστροφές του νου μου
οι γραμμές αυτές ίδιες μέχρι την αργή ράχη της χελώνας
και λένε έτσι καθαρά πως δεν υπάρχει μυστικό
και το βγάζουν αυτό τα μικρά ψαράκια στα νεράκια εδώ
τα μικρά ζαμπαρόλια, νάτα τα ’πιασα, στη χούφτα μου,
οι γραμμές αυτές ίδιες μέχρι την αργή ράχη της χελώνας
με το σοφό βιβλίο που βλασταίνει φύλλα των γραμμών
μπροστά στην ψυχή μου στα μάτια μου
οι γραμμές αυτές μάς έχουν
κι έτσι γραφόμαστε ο Αλφειός κι ο Αλφειώτης, εγώ
που πάω στη θάλασσα, χύνεσαι όλος.
Νάτο, νησάκι όλο άμμο, του Αλφειού και της θάλασσας
κι εμένα, το νησί μου. Εκεί άρχιζα.
Θα κινηθώ. Θα κοιτάξω. Θ’ ανασάνω. Ωχ θα μιλήσω.
Θα είμαι.
Σ’ αυτή τη χαρά θεόγυμνος βουτούσα, Αλφειέ μου, μέσα σου
περνούσα τις γύμνιες με συνείδηση μακροβουτιού
κι έβγαινα στο νησί μου και πάλι βουτούσα
περνούσα στην άμμο που έκαιγε ζωή
και πάλι στο νησί μόνος μου
και πάλι εκεί και πάλι εδώ
και πάλι και πάλι εγώ έτσι.
Άρχιζα. Ήθελα. Κι αρχίζω. Τώρα
δηλαδή στην ώρα, στην ώρα μου
ωραίος, ώριμος, γινωμένος όπως γινόμουνα
και γίνομαι απ’ το νερό και τον αέρα και τα πρόσωπα του χώματος
της πραγματικότητας, καρπούς και πρόσωπα,
ωραίος.
Μακριά μου στο άπλωμα του χεριού κινιόταν το λύγισμα των κοριτσιών
οι ψαράδες με τα ψάρια ο ξάδερφος που σκόρπαγε άντρας παντού
ο θειός μου που ήρθε με το κάρρο και σταμάτησε
το παιδάκι στη γυαλάδα της άμμου ν’ αρχίζει τις κινήσεις
κι εγώ με τα φύλλα των βιβλίων και των χαρτιών μου που δε μπορούσα
να τα γράψω

ποιητής
κι έγερνα αρχίζοντας μεθησμένος εαυτό κι αλήθεια
κι αυτή την πραγματικότητα όπου κυλάς, Αλφειέ μου, και περπατάω,
γραμμές σ’ ένα χαρτί που φεύγει στις γραμμές του αέρα
και πάμε, εσύ αέρας εγώ, στο νησάκι μου
και γέρνω και ξαπλώνω ακίνητος
με κινούμενα μάτια να βλέπω
όντας ζώντας και θυμώντας, ―οντας:
εγώ, ο κόκκος της άμμου, το χαλίκι, το βουνό
σ’ αυτή την ύπαρξη που άρχισα,



ο άσπρος κίονας μόνος δίπλα στο φόρεμα και στο κάρρο,
όλα αυτά του Ιερώνυμου του θείου μου
στην επαφή μου
στην άπλα δίπλα στα κύματα στα κινούμενα σεντόνια οι γυναίκες
γδύνονται στα διπλώματα που ανοίγουν των σωμάτων τους
που είναι οι γυναίκες ζωντανές πολλές
κινούμενες γελούμενες στ’ άσπρα διπλωμένα απλωμένα σεντόνια
της άπλας της άμμου των κυμάτων της θάλασσας
να το μαύρο
να κι άλλο το μαύρο τα στήθη κινούμενα σώμα
τα σώματα τα σεντόνια στο τίποτα
το νησί μου, το νερό για κολύμπι για πιόμα,
θαλασσινός Αλφειώτης νερός
ακίνητος στο νησί μου γυμνός πίνω
δίνομαι κι όλα στο αρχίνισμα
από χθες εδώ γι’ αύριο
τώρα
που γέρνω κορμί στο νερό, χρόνος και τόπος.
Αλλάζω θέση σε κάτι.
Κινήσου, θάλασσα, έλα, Αλφειέ μου,
έξω απ’ τις φλέβες μου απ’ τα μάτια μου
απ’ τις πληγές κι απ’ τα δάκρυα,
έλα, πάει ο θειός μου, σε πέρασε Ροφιά
για την Πέρα μεριά, κι εμείς από δω,
εσύ στη μέση
(γυναίκες σηκωμένα φορέματα, κάρρο στ’ άλογο, πρόσωπο του θείου
μου)
ωραίος βαθυδίνης στριφογυριστός,
σε κρατώ απ’ την άκρη
κορδέλλα μελένια.
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Γέρνω στις πέτρες στα ξύλα και στα μηχανήματα
τρυφερά
πάνω στα ωραία καμωμένα στα εύκολα
που φτιάνουν αυτή τη ζωή με τετράγωνα
μακριά σου, Αλφειέ, μακριά σου, Μπεκιόνη, μακριά σας, γυναίκες,
μακριά απ’ το νησί μου,
κι είναι όλα τελειωμένα
κι εγώ Σωκράτης Σκαρτσής του Λάμπρου και της Πολυξένης
γεννημένος καλά το τριανταέξη, χίλια εννιακόσα,
λοξός, ακομμάτιστος, ζωντανός ακόμη,
πατήρ τριών τέκνων κι αγαπημένος της αγαπημένης του,
ικανός να γράφει κάποια ποίηση
να διαβάζει αρχαία ελληνικά με βιβλία βαβυλωνιακά ινδικά πρωτόγονα
και τέτια
χωριάτης και φίλος του κάμμινγκς
σ’ ένα παράθυρο του Ρίου μπροστά στον κόσμο



κι εδώ, με τα χαρτιά, μιλούμενος.
Μετακίνησα κάτι
και κινάω συνέχεια το μολύβι στο χαρτί
σε γραμμές που γίνονται γράμματα
να ’χω κάτι απ’ αυτή την ώρα
μέσα στα εύκολα, τα τελειωμένα,
τα εργαλεία μου τ’ αγαπημένα,
να ’χω δουλειά να κάνω,
να οδηγώ βούουου το αυτοκίνητο μέχρι τη γέφυρα,
ω Αλφειέ Αλφειέ Αλφειέ
Αλφειέ μου, έρχομαι
Αλφειός στριφογυριστός ζωή
μέσα στα τελειωμένα κι ανάμεσα
να ξεχύνομαι
(ιδρώτας αίμα ψωμιά βόλια ανάσες
πείσμα για ζωή αιώνας)
ερωτικός.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Μιλάω με τη θάλασσα
την αλήθεια σας λέω
μιλάω με την άμμο
με το λίγο του κόσμου
το ένα
σας λέω την αλήθεια.

Πόσα πράγματα ο κόσμος
πόσος στ’ αλήθεια
μια ομορφιά
ένα κύμα στο χώμα
καθώς το παλαμίζω
καθώς σταγόνες τρελές τ’ ουρανού
κατεβαίνουν κουβέντες
―πόσος ο κόσμος
πόσα τα πράγματα
τόσες αλήθειες
τόση αλήθεια
όπως τα βήματα το βήμα
τα πόδια μου
―περπατάω και γράφω
ζωγραφίζω τα πράγματα
τα γράμματα
όλον τον κόσμο
στο χαρτί
να με, θάλασσα,
σου μιλάω ζω
περπατώντας και γράφοντας



κι ακούγοντας
στα κύματά σου
τα όλα.

Και να
να με μπροστά σου
όχι ικέτης όχι δεινός
όχι τίποτα
σταυροπόδι στην άμμο
να περνάνε τα κύματα
του νερού του αέρα εσύ
όλη
σταυροπόδι κι ευτυχής
και κινούμενος όπως κινείσαι·
είσαι κι είμαι
είμαι αν είσαι
κι όλα έτσι,
γι’ αυτό έτσι ζω
έτσι λέω έτσι γράφω
θάλασσα.
Αν έπειτα θα πω
για τρόπους για θάνατο και για την ποίηση,
λόγια μου θα ’ναι χτεσινά
όχι δικά σου όχι δικά μου
αλλωνών αλλοτινά
κι ανθρωπινά
και θα ’μια σχήμα μπροστά σου·
μα τώρα δεν είν’ έπειτα ούτε χτες
είναι να
μιλάς και μιλάω
κι έχουμε κύματα
κι όλα μου είναι
όχι τούτο κι εκείνο
αλλά να
θάλασσα κύματα που περνάνε
και δε φεύγουν
νάτα
―τη γλώσσα σου λέω ελληνικά
με γράμματα της ζωής και του χαρτιού
και των μηχανών
τη γλώσσα μου λέω
θαλασσινά
μιλάμε, τι να κάνουμε,
αυτό θέλουμε.

Γι’ αυτό ζω καθώς είσαι
λέω τον κόσμο μπροστά σου
όπως είσαι μπροστά μου
όπως είσαι λέω τον κόσμο



γλώσσα
και θάλασσα
κι είμαι,
τέτοια γλώσσα, θεριό
θερία σταγόνα
κοσμοσταγόνα
πλατς μπαφ πλαφ
κύματα
θάλασσα θάλασσα θάλασσα μεγάλη,
καληνύχτα
καληνύχτα κόσμε,
καλημέρα.

ΚΑΛΥΒΑ

1

Σαμάκια στη θάλασσα
στημένα καλύβα ανοιχτή
στον κόσμο και στους ανθρώπους.
Περνούσαν πουλιά και ψάρια
κι η γη πλάταινε
κι έτσι έβγαινα στην αμμουδιά
κι ακολουθούσα τα κύματα πάνω της
και τις γραμμές τους
προς τη ζωή αγόρι νέος άντρας
στον ίδιο αέρα
να με περνάει σώμα και ψυχή
ελεύθερος στο δέος της άπλας
άφοβος κι ευτυχισμένος.
Μελετούσα λοιπόν τις γραμμές και τα μάτια μου
κι όλα τα πράγματα
μέσα κι έξω απ’ την καλύβα
εγώ και μόνος
και να ένας άνθρωπος.
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Πίσω τα χωράφια και τα μποστάνια
κι οι καλύβες κάτω απ’ τα δέντρα
τα πλιθόσπιτα στο χώμα με τα πηγάδια,
νερά και καρποί του ήλιου
και του μαύρου σκοταδιού του χρόνου.
Ντομάτες στα φύλλα της φύσης
μελιτζάνες μεγαλώνουν αγγούρια
πράσινα καρπουζάκια και πεπόνια
στις συκιές τα σύκα γλυκαίνουν σιγά σιγά



τα σταφύλια μαύρα στα πράσινα φύλλα
κόκκινα ή κίτρινα ή πράσινα σαν τα βλαστάρια
κι ένα χωριό άνθρωποι ανθρωπότητα
σκληρά κορμιά του ιδρώτα
φωνές ψωμιού γέλια του κρασιού
όλα της ζωής.
Και να περνάω. Δεν τελειώνουν. Μελετάω
και γίνομαι τα χρόνια μου και η παρουσία μου
ανοιχτή να περνάνε όλα,
οι ντομάτες στα μποστάνια τα πουλιά στον ουρανό
τα κύματα στη θάλασσα
και να μένω έτσι ψυχή
που μελετιέται καρποί πετούμενα και νερά
και τρώγεται μικρό τρυφερό αντζουράκι
πίνεται άφρι του γαλάτου
υγραίνεται κι απλώνει θάλασσα
να δέομαι γενιά ως τον Πηλέα και τα μυθοπράματα
τα ωραία τα μόνα πραγματικά
μέσ’ απ’ τα βούρλα τα θρύα στο χώμα
κι ως τα ξαδέρφια τους μπαρμπάδες τη γιαγιά μου την ακίνητη
να δέομαι στο μόχθο στο ζεστό ψωμί
στο αίμα που τα τρέφει όλα χυμός
κι ωριμάζουν σύκα αραποσίτια χαμηλά φασόλια
στ’ ανοιχτά πιάτα της πείνας
στα ποτήρια που λαχταράνε νερά ζωής
να δέομαι ολόκληρος σώμα
ένα πράγμα υπαρκτό
να υπάρξουν όλα και να είναι πια
για όλους για τη γενιά για το χωριό της ανθρωπότητας
καρποί και νερά
γιατί έτσι πάνε σ’ αυτά τα κορμιά,
φαΐ και πιοτί,
ζωή που τρως ζωή που πίνεις
σ’ ένα ωραίο αέρα αναπνοής
να δέομαι και να γίνεται
με ρίζες και πηγές και χέρια
―δέομαι κι είναι όλα
πραγματικότητα τελειωμένη
όπου κόβεται το ψωμί και κυλάει το νερό
και περνάει αέρας
και με πάει στη θάλασσα
στο δέος
στην καλύβα.

3

Ανάμεσα η αμμουδιά στον ήλιο και στον αέρα
και την περνάω στ’ αργό κάρρο της κίνησης
με το σοβαρό άλογο που τραβάει μπροστά



μεγάλα μάτια υγρά κι αμίλητα
κι αγαπημένα
και μας πάει χωρίς να πατάμε
και βλέπω έξω και μέσα μου
στη σιωπή που όλα λέγονται και είναι
κοντά και μακριά
σ’ αυτή τη μεγάλη αμμουδιά της ευγένειας
γεμάτη γραμμές του αέρα κινούμενες
αμμουδάκια που φεύγουν στην κραυγή της τουρλίδας
ή της γουρλιέρας που απαντάει στο ταίρι της
ή στο άσπρο μίλημα του γλάρου πάνω απ’ τη θάλασσα
που πετάει αργές γραμμές με φτερά ήρεμα
και λέει το ίδιο με την αρμύρα
που έρχεται εδώ
και είμαστε σ’ αυτό τον τόπο
μακριά απ’ τα γαλάζια όλο στέρεες γραμμές βουνά
πάνω στο κάρρο του αλόγου
που τραβάει βαθιές γραμμές στην άμμο
ανάμεσα από ρείκια και βούρλα και να άνθρωποι
και να η θάλασσα κύματα
τόσο δική και μακρινή
εδώ παντού τώρα και πάντα,
και πάνω μια καλύβα
στη γυμνή άμμο σπίτι για ζωή
θαλασσινή.
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Μάτια ανήσυχα στρογγυλά
κι όλα μέσα τους
χαλίκια πουλιά και πράγματα της τροφής,
ελεύθερο σώμα στη γύμνια
να πηγαίνει όπου θέλει
κι εγώ πάντα ένα μαζί του
ψυχή ολάνοιχτη γι’ αυτά όλα
κι αυτή άλλο
τίποτα
να γίνονται όλα ή να είναι
παιγνίδισμα
όπως έλεγα είν’ εκεί όστρακο
ή χαλίκι; κι ήταν αυτό
κι ήταν ωραίο.
Μέρες του ήλιου και της άπλας
στη θάλασσα αέρα,
βράδυα των ανθρώπων και του λόγου
στο μιλούμενο φως τη λάμπας
νύχτες στα κύματα και στ’ αστέρια
με τις μορφές που ζούνε τη ζωή
και με τ’ όνειρο.



Μοναξιά της πραγματικότητας
και της αλήθειας στο χρόνο.
Βιβλία και χαρτιά κι όλα τέρψη
για τη ζωή πέρ’ απ’ την άμμο
τη ντυμένη σχήματα και ντύματα
που ξέρει κι έχει και τελειώνει εκεί.
Εγώ μετράω στη γύμνια
και γράφω γραμμές ντόπιος
αυτής της γλώσσας
της θάλασσας της άμμου
της κραυγής της πτήσης των πουλιών
των συννέφων και των καρπών
του νερού που με είναι και το είμαι
εγώ
που είμαι μ’ όσα είναι
και γίνομαι κι όλα γίνονται
ολόκληρος γλωσσικός
και κάνω
πράγματα
γραμμές και πράξεις
και γίνονται όλα στη γυμνότητα
στην αμμουδιά ή στη θάλασσα
βρεγμένα ή στεγνά
πάντα ψυχικά μου πραγματικά
καθώς λένε ανθρωπινά.
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Έν’ αντικείμενο στην άμμο
είναι και το ζητάω.
Σκέφτομαι αυτό που νιώθω
λέω βουνό χαλίκι εγώ
και περνάνε αργά λεπτές γραμμές του χρόνου
κορδέλλες του ανέμου
ως τα πουλιά, όλα σπίτι μου
καλύβα ανοιχτή.
Όμως πάντα είμαι
πάντα υπάρχω και το είμαι
γλύκα κοντά στη θάλασσα
που τ’ αφήνει όλα
και το νιώθω
κύματα αεράκια πουλάκια
κι αμμουδάκια που φεύγουν,
όλα είναι εδώ.
Έτσι ακινητώ και γαληνεύω
και τέρπομαι ζωή το κάθε τι
ένα πράγμα που γέρνει επίπεδο
πέτρας φυτού ζώου πουλιού ανθρώπου μου
μ’ ό,τι μπορεί λοιπόν να ονομαστεί



ή ανοίγεται άγραφο στον ουρανό σχήμα λευκό
και το είμαι έτσι
όχι τετράγωνο, πιο μακρύ ολόισο
μυστικό μου στη γύμνια της άμμου
και το ξέρω.
Γι’ αυτό πάντα το λέω για να ειπωθώ
και να είμαι ποίηση
ο έρωτας.
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Τέτιος μάτια κοιτάζω
το κάθε τι
κι είναι όλα γυμνά
κοντά και μακριά και πέρα.
Και παίζω ωραία
όλος ηδονή της άπλας
σε μια άκρη της.
Έτσι ξαφνικά φαίνονται
γυναίκες είναι;
κι έρχονται και είναι γυναίκες
για τη θάλασσα
και γίνονται όλες της γύμνιας
σ’ αυτή την ευδαιμονία
πράξεις εικόνες
όπου όλα είναι γλώσσα
κι εγώ τη λέω
και γίνομαι κορμί
ερωτικό
και μιλάω έτσι και νιώθομαι
χωρισμένος ερωτευμένος
με ιερά μάτια κορμιού που ζει όραση
εγώ βλέπω κι ακμαίος
στην άπλα της ψυχής μου
παρουσίες κι εμφανίσεις να μπαίνουν
έξω από ενδύματα
γυναίκες με μάτια που με είναι
χωριστά στην άμμο κι άλλες
όπως τ’ άλλα της λαχτάρας μου
που τα ξέρω γιατί τα είμαι.
Έτσι περνάει στην αμμουδιά γυμνές γυναίκες
όλη η ζωή πέρ’ απ’ τον άμμο
κι είναι πια εδώ
τρεις δεκατρείς τριαντατρείς φορές η γύμνια
της πραγματικότητας που είμαι
και με καλεί γλώσσα
με τα χαλίκια και τα πουλιά και τους καρπούς
όλη όραση
του κορμιού της πείνας της λαχτάρας



στήθη παλλόμενα, λιγωμένα μαλλιά σκόρπια
τρίχες αμέτρητες
χέρια ανοιχτά και πόδια τρυφερά
και μαύρα στόματα της γλώσσας που με λένε
άντρα θεώμενο
θεώμενο του έρωτα
έρωτα.
Έτσι κοιτάζω
τη γύμνια γυναίκες όλο αλήθεια
χαρές πραγματικότητας στην ευδαιμονία που είμαι
στόματα της γλώσσας όλο λόγια
κι ακούομαι ολόκληρος ο μεγάλος λόγος
το μεγάλο σχήμα το μυστικό μου
όχι τετράγωνο όχι ίσο, κινούμενο
κι ορατό πάνω στην άμμο πολλές φορές
με τις γυναίκες του κόσμου που κινούνται πρόσωπα
εδώ πάνω στην αμμουδιά που ήρθαν απέξω
ανάσες ζωής και σχήματα μαύρα
κοντά στη θάλασσα κάτω απ’ τον ουρανό
ορατό και κινούμενο υγρό Ο
που ανοίγει στόματα και τρυφερές παλάμες
και σώματα που παίζουνε
παιγνίδια πάνω στην άμμο μέσα στη θάλασσα
που με βρέχει.
Έτσι κοιτάω κι ερωτεύομαι
και είμαι μια για πάντα
πάντα για μια φορά
της γλώσσας αυτών των στομάτων
μιλούμενος όλα τα πράγματα
και βλέπω πια τις γυμνές γυναίκες μέσα στα μάτια τους
ως τα σώματα των στομάτων τους
και τις ακουμπάω
μισό του μισού τους
και τ’ όστρακό τους που είναι κλείνει.
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Δροσερή αρμύρα στην καλύβα στα σαμάκια
στο ζεστό σώμα μου
και όλα υπάρχουν χωριστά κι ευτυχισμένα
μ’ όλη τη γυμνότητα του γλυκού τίποτα.
Τα λόγια γίνονται όλα και είναι
άμμος σαμάκια καλύβα σώμα γυμνό
κοντά στην κινούμενη θάλασσα
κι όλο τα λέω φωνή του ήχου
όλων αυτών της γύμνιας
που στέκουνε και μυρίζουνε
πράγματα κι ακουμπιόμαστε
κι είμαστε εδώ



στην καλύβα της αμμουδιάς,
στον ήσκιο,
νερό και σαμάκια.
Κάθομαι μεθησμένος γυμνός κι εγώ
καθώς λέγομαι
και τέρψη το τίποτα μ’ ακουμπάει
και με ντύνει παρουσία έλλειψη κι εμένα
που τα ξεκινάω όλ’ αυτά.
Κοιτάω το νερό με νερώνει όψη
κι ευτυχώ την ύπαρξη
ερωτεύομαι να είμαι που λέω πως βλέπομαι
όντας μου κι απέξω
όλος ο έρωτας
έν’ αμμουδάκι ένα σαμάκι κύμα της θάλασσας
που βρέχει.
Και σηκώνομαι λοιπόν και λέω και περπατάω
στην πλατιά αμμουδιά προχωρώντας απ’ την καλύβα
και παίζω· τι λέω προχωράω
τι θα πει περπατάω
τι θα πει ρωτάω
τι θα πει λέω;
παιγνίδι του τίποτα
με την καλύβα της αμμουδιάς
να την βλέπω
και να έχω αρχίσει
ν’ αρχίζω να τελειώνουν πράγματα εγώ τους
που να, κάνω κίνηση στα όλα
ή μόνο σ’ αυτά
στη γυμνότητα
της πραγματικότητας και της στιγμής
που κινάει απ’ το χέρι μου του τίποτα
κι είναι θαύματα δηλαδή η ομορφιά που έχω
που αγαπάω που είμαι δικός της
εγώ στην πλατιά αμμουδιά
και είναι μου,
στη γυμνότητα που με γυμνώνει
μ’ ερωτεύει
και γίνομαι μπροστά της
μπροστά στο κάθε τι
στην καλύβα στη θάλασσα στη γυναίκα
με το γυμνό ένδυμα που διπλώνεται
και την αφήνει
γύμνια στη θάλασσα.
Κορμί στα κύματα στο νερό
κι εγώ κοντά κι είμαστε
του έρωτα
μ’ όλα αυτά
ή ωραία τραβιέμαι κι είμαι εγώ
γυμνός της γύμνιας λαχτάρα του έρωτα



που γδύνεται πάνω της κινήσεις άσπρου ενδύματος του νερού
κι ακουμπάει κι αφήνει τα στήθη
με τα χέρια που απλώνουν τα πόδια που κλείνουν
του μαύρου ακίνητου εφηβαίου
στο νερό του οστράκου της
που το πεινάω και είμαι και γίνομαι και ζυγώνω
και το έχω
στο χέρι στο στόμα στο θέλω
όπου κλειστό μ’ έκανε εμένα κι ανοιχτό με θέλει
όστρακο
που το είμαι λαχτάρα και με είναι γυναίκα
κι είμαστε
παρουσίες στο νερό εδώ
έτσι κι άνθρωποι.
Έτσι κολυμπάω στη θάλασσα που βγαίνει στην αμμουδιά
κι αφήνει πάνω της λόγια των κυμάτων
που δε λένε τίποτα
αλλά είναι γραμμές και μένουν
και πάνε με το νερό κι έρχονται αλλιώτικες
άλλες
η γυμνότητα όλου του κόσμου
όπως εσύ η γυναίκα
μπροστά σ’ όλες τις μνήμες και τα μέλλοντα που είμαι
εγώ ερωτικός σου
λαχτάρα του έρωτα
ο έρωτας τίποτα που μας κάνει
κι είμαστε
κι είμαι για σένα, οστρακοφόρα,
και για μένα
που βγαίνω απ’ το νερό
απ’ το νερό
και μπαίνω στη γυμνή καλύβα
στην καλύβα
τη δική μου.
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Λοιπόν θυμάμαι και χαίρομαι
αναπαυμένος
στη γυμνή γαλήνη εδώ
του παντοτεινού,
θυμάμαι σα βιβλίο ωραίο στην άμμο
λόγια που θα γράψω
και θα τα θυμάμαι
οι κινήσεις που τελειώνουν φύλλα στον αέρα
καθώς πάλι θα τα λένε
το πιαστό αντικείμενο που έγινε ο ήχος
ή το άρωμα ή το πουλί ή ο νους μου
η λαχτάρα του έτσι αυτό αλλιώς το άλλο



κι όλα εδώ.
Έτσι διαβάζω τα βιβλία
και τις γραμμές στην άμμο
που τα λένε όλα γυμνά σχέδια
και γδύνομαι πάλι και πάλι
να είναι όλα γύμνια και να τα διαβάζω
πάντα
κι η γύμνια να ’ναι όλα
κι ένα χαρτί άγραφο
να γράφω
αυτό και τ’ άλλο
που είναι ίδιο
κι άλλο αυτό.
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Έτσι η γυμνότητα απλώνεται τόπος
και καλύβα δροσερή και θάλασσα ζωντανή
και κυλάει και γίνεται
και είμαι θέληση νερού
ολομόναχου
και το έχω κορμί σ’ όλα που γίνονται
αρχίζουν τελειώνουν παίζουν
στο κάθε τι μ’ όλους του τρόπους
που γράφονται γραμμές στην αμμουδιά
και στα χαρτιά που ανεμίζουν μέσα μου
και βγαίνουν και σκορπάνε
όλο πρόσωπο υλικό
της ύλης μου
να σκάβει το νερό και να γλυκαίνω
του πόθου
άντρας και γυναίκα.
Λαχταράω κι αγαπάω
αγαπάω και νιώθω
και καταλαβαίνω
κι όλα τα δέχομαι και γράφονται
πιο πέρα μου πέρ’ από δω
κι έρχονται
καρποί κι άνθρωποι και πουλιά
πάθος ζωής
και λέω ας είναι, καταλαβαίνω
ας έρθουν, νιώθω
ας τ’ ακουμπήσω, αγαπάω
ας αγαπάω, λαχταράω
του έρωτα, νερό.
Βρέχει
θάλασσα Αλφειός πηγάδια
γεμάτα ποτήρια ιδρώτας αίμα
στη μέση κόσμος χωριό μόχθος



κι όλα ο έρωτας τα δείχνει
γραμμένα και δεν ξεγράφονται
είναι και γίνονται
του νερού.
Στο νερό μπαίνω κολυμπάω
λούζομαι γδύνομαι το κάθε τι
και βλέπω τον ιστό κόσμο
με βουτιές νερού και φωτός
και γέρνει στις κινήσεις μου επίπεδο
γραμμών ιριδισμών και βγαίνω
θεόγυμνος απ’ το νερό
πράξη του έρωτα.
Είμαι ο έρωτας
και ανάμεσα εδώ κι εκεί,
θάλασσα και γυναίκες
υποκείμενο κι αντικείμενο
πράξεις νερού,
είμαι στο νερό
που με βρέχει
με γίνεται πόθος
και πράξης πρόσωπο.
Είμαι πρόσωπο του νερού του έρωτα
και βλέπομαι έτσι
αιώνας σε στιγμή
σε ώρες μέρες καιρούς των πραγμάτων
ερωτικός.
Έτσι λαχταράω κι αγαπάω
αγαπάω και νιώθω
νιώθω και καταλαβαίνω
αυτά που γράφονται
το μόχθο και τον ιδρώτα και το χυμένο αίμα
κι όλη αυτή τη σκόρπια γλώσσα
την περίπλοκη και τέλος πάντων νάτη
στη μέση του νερού
και τη βρέχω του έρωτα
κι όλα λαμποκοπάνε αλήθεια
πράγματα και μορφές παρουσίας
στο νερό.
Υπάρχει μ’ όλα
και σ’ όλα το υπάρχω
σταγόνα
κι άλλη κι άλλη, όλο.
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Το δειλινό κάθομαι στ’ άνοιγμα της καλύβας
και χαίρομαι τα πράγματα
όλα αυτά και νέα
χωρίς γνώση.



Είμαι μπροστά τους είναι μπροστά μου
είμαστε μπροστά
να ’ρθεί.
Το πρωί ανοίγω στη θάλασσα
που ερχόταν από πριν γιατί έρχεται πάντα
γιατί είναι μεγάλη κι ελεύθερη
μπροστά
να ’ρθεί.
Και στην κάψα του μεσημεριού της αμμουδιάς
που χωρίζει απ’ το κρύο νερό
και μόνο κάπου μίλημα γλάρου φαίνεται
η χαύνωση το γέρμα η αποκαρωμάρα
είναι το μπροστά.
Εκεί στ’ όνειρο περιμένω
τη μάνα του νερού
την αγαπημένη
να μπαίνει ελαφρή
να μαζεύει από δω τα φορέματά της
και να φαίνεται το παιδί στο χέρι της
χωρίς όνομα,
τόση ομορφιά.
Θα τα ονομάσω εδώ τα ονόμασα γυναίκα
θα είμαι παιδί
θα είναι παιδί στο κύμα
μπροστά.

ΠΑΛΜΟΣ

Στην κορφή του κόσμου αφημένος στο νερό
υπάρχω ακίνητος μάτια που βλέπουν
αυτό τον παλμό της ομορφιάς
και τέρπομαι.
Κινιέμαι και ξεχνάω αφημένα στην άμμο
όσα έμαθα κι όσα έχω
και γράφονται ωραία αντικείμενα
στον παλμό που πάλλομαι
και κοιτάω απ’ τη ζωή
όλα ζωντανά, τερπόμαστε.
Κινιόμαστε και σκάνε τα κύματα
μέσα σ’ όλα στην αμμουδιά
μπροστά μου και τα βλέπω
τ’ αφήνω ολόκληρος να είναι
κι ακουμπιόμαστε, τέτοια ζωή,
ανάμεσα μόνο ο παλμός
που μας πάλλει αυτής της αρμονίας
πραγμάτων σχημάτων ζώων
που κοιτάνε.
Κοιταζόμαστε μιας ματιάς



κι έτσι υπάρχω εδώ
στην επιφάνεια του παλμού
σώμα των όλων
κομμάτι για τα όλα
της τέλειας ελεύθερης αφημένης αρμονίας.
Είμαι λοιπόν αυτά
κι όλα είναι για πάντα
κι έχουν ίδια τη φωνή να το λέει,
τραγούδι που λέει και γίνεται
γίνεται και λέει.
Σ’ αυτή την τέρψη κινιέμαι
κι έτσι κοιτάω και υπάρχουν
υπάρχουν και κοιτάω.
Κι όταν μια στιγμή σταματήσω
και αρχίσω μόνο εγώ και θέλω
μέγας και πρώτος,
ερωτεύομαι κι όλα θέλουν
όλα θέλουν κι ερωτεύονται
εγώ.
Έτσι κινιέμαι και σταματάω
πνοή
κι εκπνέω εισπνέω
κόσμος μονάχος
μι’ ανάσα ζωής
της πραγματικότητας,
ερωτικός.
Γι’ αυτό είμαι και λέω και ξέρω
αυτό το μοναδικό χαλίκι
κι αυτό τ’ άλλο
κι αυτό τον κόκκο, το πιο μικρό κομμάτι
το πράγμα,
όμως πάντα και παντού
είμαι κι έξω, έξω κι είμαι,
έξω εγώ
έρωτας των όλων
που ερωτεύονται εγώ
κι έτσι πια κινιόμαστε όλα με τη θάλασσα
παλμός μου
και πάλλονται χρυσάφια και σκεύη ιερά
ή ο τελειωμένος ναός του κόσμου
μαρμάρινος κι ωραίος
και τέρπομαι
γλύκα μέσα λαχτάρα έξω
ο έρωτας
κι αφήνομαι να γίνομαι απ’ το άσπρο τίποτα
που έχω κλείσει πόθο
και με χωρίζει λαχτάρα και γλύκα
μέσα κι έξω
και λαχταράω τη γλύκα



ποθώ τον πόθο μου
και θέλω που έχω
έχω που θέλω.
Παλμός πάλλομαι ο έρωτας
των είναι και δεν είναι
κι έτσι εμφανίζεσαι παρουσία
γυναίκα όλων αυτών
αντιμέτωπή μου δική μου
ολόγυμνη η γλύκα μου
και γίνομαι η λαχτάρα μου,
είμαστε λαχτάρα και γλύκα
μέσα κι έξω
πράγμα και πραγματικότητα
και κάνουμε τον έρωτα
άντρας και γυναίκα
μαζί και χωριστά
να για σένα να για μένα
ένα.

ΨΗΛΑ

Έτσι πήγα τα βουνά στην ανάσα μου
γύρο γύρο ψηλά τον ουρανό
κι αναπαύτηκα σ’ όλα ίδιος.
Σκεφτόμουνα προς ένιωθα προς ήμουνα
προς να ’με απ’ τη σκέψη απ’ το είμαι απ’ το νιώθω
καθώς το μολύβι ταιριάζει στο χαρτί
κινήσεις γραμμές γράμματα
μέσα σ’ όλα μολύβι στο χαρτί.
Λέω γράφουν τα βουνά κι η σιωπή,
τα σχήματα των δέντρων που είναι ή θα γίνουν
γράφω απ’ το σώμα μου στα μάτια μου
αυτή την αρμονία που είμαι
θεατής και θεώμενος
θέατρο μονάχο ευδαιμονία.
Η ανάσα μ’ ευτυχεί
τα θελήματα είναι
και υπάρχω παντού άλλα
κι όλα εγώ στο γύρο μου,
βουνά ουρανός, μάτια
όψη μια.
Ακίνητος και σκέφτομαι
γεμίζω πράγματα
το χαρτί γράμματα
κι όλα τα περνάει η ανάσα
και τ’ ανασαίνει,
λέω τα ζωντανεύει.
Είμαι ζωντανός με τα πράγματα στα βουνά
ψηλά κι ευτυχής στην ευδαιμονία.



Αυτή φυλάω κι αυτηνής είμαι
της θεάς
που βλέπει κι ανασαίνει αυτό το θέατρο
και χαμογελάω θεϊκός
και μόνος, κόσμημα κόσμος
σ’ ατέλειωτους κόσμους της αρμονίας
απ’ άκρη σ’ άκρη όλων
όλου μου του σώματος
στην ανάσα αυτής της ευδαιμονίας
αυτού του αέρα
στα χόρτα στα βουνά στον ουρανό.
Είμαι αυτή
μου είναι αυτή κι εγώ
να, την είμαι
πριν και μετά, δηλαδή τώρα
της αρμονίας της ευδαιμονίας του σώματος
που αναδύεται μόνο
μπροστά μου
κι όλος όλα ορμάω η γλύκα της
και την γίνομαι
κι είμαστε δύο αλλά ένα
αλλά όλα
όχι θέα, θεά ή θεός
θέλω.

Έτσι κάθομαι στα βουνά
τελειωμένος κι ευτυχής
στα όλα που παλλόμαστε
γράμματα πράματα θάματα
γυναίκα κι άντρας έρωτας εαυτού
παιδί.

ΚΟΥΡΟΣ

Έτσι κάθομαι σ’ αυτόν όλο τον κόσμο
άνθρωπός του με σκέψη με γεύση μ’ έρωτα
δικό του και δικό μου
και είμ’ εγώ φύλλα και σύννεφα και σκληρές πέτρες
ένα σώμα παλλόμενο στην ψυχή που το τελειώνει
και το κάνει
σ’ αυτή την ψυχή του έρωτα της γεύσης της σκέψης
του ανθρώπου μου που είμαι
σ’ αυτό τον όλο κόσμο.
Και θέλω να πω αυτό που γίνεται και είναι
πράγμα εκεί γλώσσα μου εδώ,
κλαδάκι που κουνιέται στον αέρα
κι όλα τα λέει έτσι, κλαδάκι,
όπως είναι το κάθε τι και γίνεται



φύτρωμα ζωή χώμα ακίνητο
πέτρα σταματημένη.
Θέλω και είναι ωραία και λέω τελειωμένα
όχι όπως λένε.
Μόλις αυτός ο κόσμος όλος έρωτας
ένα μόνο εγώ τέλειος
γίνεται και είναι και ξεκινάμε όλα,
είμαι εδώ χέρι εκεί λουλούδι αλλού φωνή
πράγματα των όλων του κόσμου
με τα χρόνια του ανθρώπου και στα χρόνια μου τώρα
και λέω:
σκέψου, Σωκράτη που είσ’ εαυτός
μόνο για να μπορέσεις να νιώσεις και να είναι
να τ’ ακουμπάς όλα ελεύθερα και τελειωμένα
τελειωμένος στην τελειότητα,
εσύ κι ο κόσμος
που είσαι,
και πες·
και λέω: δέντρο μου και μηχανή μου,
γραμμή της γυναίκας και της πέτρας,
και του αυτοκινήτου που ορμάει δυνατά
μ’ όλα του τ’ ακίνητα και σένα, εαυτέ, στο νόστο,
χώμα κι άσφαλτος και τροχοί και πόδια μου,
εδώ είμαστε όλα μας, στον έρωτα,
με τα όνειρα με τα όλα που γίνονται
μέσα στο παζάρι στους κρότους στα μαχαιρώματα
στο κακό που γέρνουν ακίνητα τα δέντρα που τρέχουν να ξεφύγουν τ’
αυτοκίνητα
και δεν ξεφεύγουν γιατί μόνο τρέχουν
που μας τυραννάει πηγή κι ιδρώτας κι αίμα ζωντανό
σ’ όλ’ αυτά που σπάσαν τον κόσμο
πράγματα χωριστά χωρίς ευτυχία απ’ την ύπαρξή του
μέσα σ’ αυτά εδώ είμαστε,
όπως το νερό στο ποτήρι
ο γέρος στην πείνα
ο μαχαιράς στο κόψιμο,
έτσι είμαστε, άνθρωποι αυτοί κι εραστές
του κόσμου κομμάτια όστρακα
υλικό χώματος νερού οντότητας
εραστικά μέλη μουσικά της ύπαρξης
όπως τα μέλη της γυναίκας,
σώμα
που πεινάει τυραγνιέται μαχαιρώνεται
με τ’ ολόφωτο παιδί μέσα της.
Γίνονται όλα στον έρωτα
κι όλος όλα ερωτεύομαι
άνθρωπος μέχρι το βαθύ εαυτό των χρόνων μου τώρα
και των χρόνων του ανθρώπου
ερωτεύομαι ολόκληρος



να γίνουμε του έρωτα όλοι εμείς
της γλύκας
όλος είμαι γλύκα σ’ όλο τον κόσμο
σ’ όλα τα μέλη που είναι
και είσαι μελική μου, η γυναίκα μου
ο άντρας σου, εμείς του κόσμου, το ένα.
Και λέω: έτσι είναι
δέντρο αυτοκίνητο σφαγή
δάκρυ και γλυκοστάλαγμα
νερό
έρωτας που προχωράει
και μετά φεύγει κι η γλύκα είναι μνήμη όχι γλώσσα.
Γι’ αυτό λέω: γλώσσα ο έρωτας,
και το δάκρυ, του πόθου
το αυτοκίνητο, δικό μας
η σφαγή, στο νερό
που λαμποκοπάει το μαχαίρι παιγνίδι.
Και κάθομαι εδώ στα πράγματα
όλ’ αυτά που είναι και γίνονται
στους ιριδισμούς του ιστού κόσμου
που πλέκω αράχνη κι ας είμαι εγώ,
κάθομαι τώρα εδώ στον αιώνα του κόσμου
ερωτευμένος ο έρωτας.
Λοιπόν αυτό που λέω
είναι το πράγμα του κόσμου
ο κόσμος πράγμα τελειωμένο
τέλειο, του έρωτα
να τ’ αγάλλομαι άγαλμα.
Ο κόσμος είναι άγαλμα λευκό
γερτό στο επίπεδο που αρχίζει
όπως η αμμουδιά στα κύματα,
έν’ άγαλμα λευκό στην άμμο της θάλασσας
καθαρό χωρίς τίποτα
μόνο του έρωτα που βγήκε απ’ το επίπεδο κόσμο
των γελαστών κυμάτων
ζωή μαρμάρου, κούρος
για την κούρη
τέλειος προς την τελειότητα
του σώματός σου που είναι εσύ.
Εδώ είμαι τώρα
αλλά έρχομαι εκεί
πάντα.



15. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ)
1978-85

ΤΟ ΠΟΥΛΙ

1

Zέστα εαυτού ωραία μ’ αφημένα μαλλιά
μοσκοβολάς ανάσα ζωής
αυτού του εγώ που υψώνομαι ανάστημα
και παίζεις ασπράδα πετάς πουλί
πραγματικό σ’ όλα.
Zωντανεύεις κάθε στιγμή
χιλιάδες και μία
κι ωραία.
Eίν’ ευτυχία που είσαι κορίτσι
και μιλάς τραγούδια της αγάπης
κι απλώνονται πέρ’ απ’ το παντού και πάντα
εδώ
που σε κρατάω
αλαφρή πουλί πουλάκι
πουλάκι μου.

2

Ύπαρξη στην ύπαρξη ανοίγεις
και διψάς νερό
κι ολόκληρος το φτιάνω, δημιουργός
και κόσμος
και με πίνεις δίψα κι ομορφαίνεις
πλάσμα νέο, γυναίκα
σωματική, που αναπνέει
όλα πνοή μου
άσπρη και πετάει πουλί
με μαλακά φτερά
γρήγορα μικρά του κόσμου,
πουλάκι ψυχή πουλάκι γλύκα
πουλάκι ζωή
πουλάκι μου.

3

Πιες δροσιά στην παλάμη μου
ζωή στα μάτια μου
ύπαρξη στην ύπαρξή μου,
πουλάκι μου,
και τραγούδα τον κόσμο
χόρεψε την αθανασία



λάμψε με
νερό.

4

Tέρψη του σώματος στον αέρα
τέρψη της κίνησης τέρψη της ύπαρξης
γυμνός στην άπλα που με ξέρει.
Σωματικός σε θυμάμαι κι είσαι
και μ’ ακουμπάς τέρψη,
πουλί μου λευκό
γυμνό στις αύρες που χορεύεις
πετούμενο.
Σωματική σε κρατούσα κι ήσουνα
και μ’ έπινες μ’ έπαιρνες νερό
πραγματικό της γλυκιάς ελευθερίας,
πουλί μου τρυφερό
γυμνό στα μάτια μου που παίζεις
χαρούμενο.
Σωματικός σωματική τρεφόμαστε
του μεγάλου κόσμου
σωματικοί
σώμα της γλύκας
και πετάς παίζεις, πουλί μου
γυμνό τρυφερό
πουλάκι μου.

5

Άγαλμα στη θάλασσα ευτυχισμένο
εγώ ξημερώνω.
Περνάς με σιωπηλό πλεούμενο
λαμπερά μάτια
σου χαμογελάω
την αγάπη ευτυχισμένη
θεός αγάλματος στην τέρψη
του μεγάλου δέους.
Aγάπα με λάτρευέ με
είμαι ο ων
ανάσα γλύκα μέλι σταλαχτό.
Bγήκες σ’ άσπρο βράχο
μ’ ένα κόμπο μέλι
στο δαχτυλάκι.

6

Θα φύγω θα βγω θα ορμήσω
όλη η ζωή όλος ο κόσμος
όλα ως την άκρη



αστέρια κι ήλιοι
θα βροντήσω θ’ αστράψω θα βρέξω
όλη μου η ανάσα όλη μου η πνοή
όλη μου ως την άκρη
ψυχή και πόθος
θα ουρλιαχτώ θα χυθώ θα ειπωθώ
όλος μου όλην σου
όλο ως την άκρη
εγώ κι εσύ
_λες ναι.

7

Έτσι γείρε γυμνή ωραία
στο χώμα στην άκρη της ώρας
να σε πάρω ολόκληρη
μια ψυχή μια λέξη μια σταγόνα
της δύναμής μου της ευτυχίας σου της γλύκας
να σε πάρω μεγάλη και τελειωμένη
στην άπλα που απλώνουν τα νερά
να κολυμπάμε
μόνοι μόνο ένα
εσένα γυμνή κι ωραία
και μένα που ξέρεις και ξέρω
γλυκά.

8

Xαμηλό σύννεφο
στη θάλασσα
γυμνή γέρνεις
βουτάς.

9

Γυμνή στη θάλασσα
σ’ όλη την επιφάνεια.

10

Διαβάζω τις πέτρες και μαθαίνω
τα σχέδια και τα πράγματα
γλύκα κι ανάσα.
Έτσι το σώμα μου είναι εγώ
και το εγώ γίνομαι νερό
μεγάλο και γλυκό
θάλασσα και ποτάμι όλο
σπέρμα, νεράκι
και πίνεις και μαθαίνεις



κι είναι τα πράγματα οι πέτρες γραμμένες.

11

Ήλιος το νερό νερό κι εγώ
το στόμα εσύ
κι η γλύκα κύμα του ήλιου
μονάχο στην άπλα.

12

Πλάτος της αμμουδιάς, κύμα της θάλασσας
κύματα της υγρότητας, της γυμνότητας
πουλί πουλάκι με δακρυσμένα μάτια
του πόθου
σταλάζεις ψυχή το πλάτος
που σε γδύνει σε γδύνει σε γδύνει
και σ’ αφήνει
πουλί πουλάκι μαύρο
και τρυφερό
εφηβαίο της άπλας αυτής
και της θάλασσας.

13

Πουλί μεγάλο κι αλαφρό
στα όρια στ’ αρώματα και στα πράγματα
όλ’ αυτά τα σκόρπια εδώ
πουλί της γνώσης
μάτια καθαρά των όλων σαν το τίποτα
πουλί πουλί πουλί μου
πόθε κι αιώνα
πέρα πέτα
η λαχτάρα μου με δροσερές φτερούγες
μοσκοβολιά ψυχής στην αθανασία
κι έξω πιο έξω πιο έξω
πιο εδώ
πουλί πουλί πουλί μου
πουλάκι μου
εδώ.

14

Aυτή η αίσθηση πίεσης κι αναγνώρισης
αυτή η δροσερή χαρά σώματος και γέλιου
αυτή η νέα ανάσα σφίξιμο και βάθος
που έρχεσαι αφημένη γυμνή και πραγματική
τώρα είναι λόγος και μουσική ζωής



μα σ’ ένα αύριο τώρα θα είναι πράγμα
που σε κρατάω και σε λέω έτσι ακριβώς
κι είναι πάντα τώρα αύριο η γλύκα
ως το χτες που μπαινόσουνα σφιχτά πρώτη φορά
καθώς κυλάει ελεύθερο το νερό μέχρι τα μάτια σου
ένα τώρα γλυκό που γίνεται τροφή και ποίημα
το ποίημα αυτής της σφιχτής βαθιάς αίσθησης
που είσαι γλύκα ολόκληρη.

15

Ένα πουλί πουλάκι μ’ άνοιξε
μάτια φτερούγια και μυτούλα
κι όλα του τα πουπουλένια αερολαμπωμένα
και ήρθε φουρφουρούλι τρυφερούλι
και μου κλείστηκε πουλάκι πουλί.

16

Δροσεράδα μιλάς κι έρχεσαι
όντας αυτό το σώμα
που ανοίγει φωνή κι αφή και ψυχή
βαθιά ως τη γλυκιά δροσιά
που με κλείνεις ελεύθερο.

17

Πρόσωπο ζωής μπροστά στη θάλασσα
μάτια γυναίκα με κοιτάζει
και με μιλάει κι όλα τα λέει
καλά και γλυκά
και θαλασσινά.

18

Όπως βουτάω στη θάλασσα ολόγυμνος
της βαθιάς της μεγάλης της γης και τ’ ουρανού
κι είμαι γλυκός του νερού που είναι ωραία,
τέτια άπλα βαθιά με κλείνεις
στην ορμή της αρχής μου
της πρώτης.

19

Ποτάμι με τις πέτρες της ανάσας των βουνών
που ανοίγουν μεγάλα τ’ ουρανού της πνοής
να φυσάει ανάσα και πράγμα
να τ’ αγγίζω
εσένα



ανοιγμένη κι ωραία
της ροής που γίνομαι πλήρωμά σου
αναπνοή νερού
ποτάμι στάλες.

20

H πράξη που γίνεται
όπως η ανάσα
και γνωρίζεται ελεύθερη
και ρέει τελειωμένη
και μόνη μας
τώρα
μένει να είμαστε
παρόντες
πράξη πράγμα.

21

Kυλάει ο κόσμος εδώ
μέσα
μεγάλος σαν αβγό
στην παλάμη σου τη μικρούλα.
Mου δίνεσαι πουλάκι
στον αέρα στις φλέβες μου στα πόδια σου
μ’ ανοιχτά μαλακά φτερά
κι είμαι καρδιά
ολάνοιχτη αίμα.
Πίνεις.

Kόκκινη μ’ άσπρα μάτια μένεις
και μοσκοβολάς αυτό το άρωμα
ο αιώνας, πουλάκι
που πετάς πεταρίζεις δροσίζεις
τα μάτια και τα χέρια μου
τις παλάμες μου τις μεγάλες
γι’ αυτό και για κείνο
το πράγμα τον κόσμο το αβγό
το αβγουλάκι σου,
πουλάκι μου.

22

Δεν έγραψα
τραγούδησα
έπιασα ένα ψάρι
ένα πουλάκι
πουλί.



ΘAΛAΣΣINEΣ THΣ ΛAMIAΣ.

Mάτι στρογγυλό μεγάλο πουλί κύμα
νερό της αμμουδιάς απλώνεται
κι είμαι καμπύλη φτερό δυνατό
βράχος ορίζοντας ελεύθερος.
Γυαλάδα της αμμουδιάς καθρέφτης
κυμάτων πουλιών πραγμάτων
που περνάνε. Λάμπομαι.
O αέρας κυματίζει χρυσός κι ασημένιος
δροσερός του νερού, φέρνει τη θάλασσα.
Δροσίζομαι ευτυχία της καλοσύνης
με κάνει την απλότητα. Yπάρχω
γραμμή κύμα πουλί μάτι
στρογγυλό υγρό και μεγάλο.

Λοιπόν εδώ το φως της ομορφιάς
σκορπιέται κρύσταλλα της αίσθησης
με τη θάλασσα που όλα τα θέλει
και τη θέλουν όλα καρδιές του νερού
σώματα ωραία αγαπημένα ένα ένα
ευτυχισμένα αφημένα ερωτευμένα.
Γέλια λάμψη και γλύκα
στη βρεγμένη αμμουδιά των κυμάτων.
Όλα τα κορίτσια γυναίκες της θάλασσας
παίζουν ζωή στην αμμουδιά των κυμάτων
παρουσίες σωμάτων.
Tόπος τις έχω τις ξέρω εαυτός αίσθησης
όλες ελεύθερες κι ερωτευμένες
κύματα ψάρια πουλιά κοπάδι
κίνηση των κινήσεων σώμα των σωμάτων
ψυχή των ψυχών της ψυχής μου
παλμός του τόπου του εαυτού
ευτυχία ευγένεια ομορφιά.
Όλα τα κορίτσια εδώ εκεί παντού
στην πλατιά βρεγμένη αμμουδιά των κυμάτων
που αφρίζουν τώρα και γνώση.

Έτσι ξαφνικά τα πουλιά πολλά πουλιά
τα ψάρια πολλά ψάρια μ’ ακουμπάνε
κι απλώνομαι ακούμπημα κοίταγμα
ζωή πλατιά της αμμουδιάς των κοριτσιών
μπροστά στα ωραία μεγάλα κύματα
που βρέχουν νερό τα κορίτσια
ή τ’ αφήνουν μονάχα στη γυαλάδα
που όλα καθρεφτίζονται.



Tις λέω χαρά τις λέω ευτυχία τις λέω έρωτα
τις λέω σώματα της αγάπης
που μου πάλλονται καρδιές δικές τους
χωριστές και μόνες να μου δίνονται,
τις λέω σώματα, τις λέω αναπνοές,
τις λέω ωραία γαλήνη της ηδονής
που αστράφτει τα μάτια τους.
Tης αμμουδιάς και της θάλασσας,
αφημένες των κυμάτων των σωμάτων τους
ηδονικές γλυκές κι αγαπημένες
κοινωνία της θάλασσας. Eρωτικές
του νερού και του τόπου και του εαυτού
τις αφήνω ελεύθερες τελειωμένες
μάτι υγρό και μεγάλο να ζουν,
πουλί κύμα νερό αγαπημένο,
αγαπημένος εαυτός των σωμάτων τους.
Mε λάμπουν λαχτάρα λάμπονται.

H Zίλα ορθή μαύρη μακρύμαλλη
ανοίγει το φόρεμα στη γύμνια της
ακουμπάει το φτερό μου καμπύλη
δυνατή της ηδονής, αφήνεται
γονατίζει ανοιχτή.
Kοιτάει λαμπερομάτα η Πέλα
μου κρατάει τα στήθη της
να τα δροσίσει αέρας γυρίζει στα κύματα
να βραχεί, ντυμένη.
Tης χαϊδεύει τα μαλλιά τρυφερά η Xάλη
χαρούμενη πίνοντας το νερό μου
με σφιγμένους μηρούς
ολόκληρη στο φόρεμά της.
Oρθή ξανθόμαλλη γυμνόστηθη μόνο
η Mάλα με κοιτάει λαμπερά
μού χαϊδεύεται ωραία στήθη στην αρμύρα
και στην κίνηση των κυμάτων.
Περνάει η Xρίλα λεπτή κι ωραία
γυμνή προς τα κύματα να την παίζουν.
Γλυκαίνει κόμπος στο λαιμό.
Tην έχει η Έλα απ’ το χέρι
βρεγμένη λαχταρισμένη ωραία μισόγυμνη
μ’ ελεύθερα στήθη χαϊδεμένα,
να γδυθεί την καλεί, γδύνεται αμέσως.
Aδιάφορα κοιτάει η Bάλα κοντά τους
ολόγυμνη της άσπρης ματιάς μου
που αφρίζει των κυμάτων, υγρή,
όλη ηδονή, μελωμένη.
Mπροστά της ξαπλωμένη χάμω του νερού η Kόλα
βρέχεται λευκή των τέλειων στηθιών
ηδονική των κυμάτων, αιδοία



δαγκώνει, όστρακο ζωντανό,
με γλύφει δάχτυλο ευτυχισμένο.
Kύμα και πετάει ολάνοιχτη τη Λίλα
μαύρη μ’ αστραφτερά μάτια στάζει ηδονή
κι ορθώνεται ρίζα που ησκιώνει την υγρότητά μου
μπροστά στη Bάλα που με γδύνεται
φορέματα ωραία και πολλά των κυμάτων
και μένει ορθή γυμνή κι ακίνητη
σωπαίνοντας τη γυμνότητα.
Tρέχει γυμνή το μαύρο της η Σόλα
και τινάζεται κι απλώνεται
κατάματη κατάμαυρη λειωμένη
σώμα της τέρψης που απλώνεται
γλύκα εαυτού. Tης νεύω πουλί.
Xαμηλώνω χαϊδεύω τα στήθη
τα εδώ, τα γερτά, τα ορθωμένα, τα υγρά,
τα μυρωμένα, της ορθής, της ανάγυρτης
της τρυφερής, της ωραίας, της μαύρης, της ξανθής,
της Γέλας και της Άλας και της Mέλας.
Πουπουλιάζω φουφουλιάζω μαλακά τις ωραίες καμπύλες
των σωμάτων και των κυμάτων και των γραμμών
που περνάνε τα πόδια της Kίλας
και της άλλης Bάλας και της άλλης Kίλας
γυμνά πιασμένα κορίτσια του ράμφους
που τις τρυπάει τις πετάει τις σκορπάει
ψιχάλες νερού και φωτός, δροσιά
στα πρόσωπα στήθη γλουτούς όστρακα
των κοριτσιών και της αμμουδιάς.
Πετάω βουτάω κοιτάω τη θάλασσα
και βρέχω τη Bίλα ορθή ως το τέλος,
ανάσκελη την άλλη Άλα
που με θέλει θάλασσα μυρωμένη
κι άμμο και χώμα λαχταριστό,
τη μαύρη γλυκιά θεόγυμνη άλλη Λίλα
που με κοιτάει με τρώει μέλι,
την άλλη Σόλα, τη μικρούλα
την αφημένη που την πάω παντού
στηθάκια έξω απ’ το νερό,
την Ίλα που κολυμπάει προς το φωτεινό βυθό
κατσαρό μαύρο, αφίλητο,
και χαϊδεύω φυσάω τα πόδια της ορθής άλλης Έλας
της ανέκφραστης κι ωραίας
που μ’ αγαπάει όλη γύμνια ηδονική,
άγαλμα στις γυμνότητες.

Γυμνά παίζουν τα κορίτσια
γυναίκες του έρωτα, έρωτας.
Mαύρο μάτι δακρυσμένο ηδονή
τις κοιτάω απ’ τα μάτια τους



κι έρχονται και μ’ ακουμπάνε
βότσαλο, ξύλο, ροή, όστρακο στ’ όστρακο,
εαυτό σκληρό της αναμονής
νερό δυνατό και πλατύ
και βουτάνε τρέχουν παίζουν
έρωτας γυμνά κι αφημένα.
Aργά τρυφερά μού έρχεται κι η άλλη Έλα,
η σταλαχτή, να με σταλάξει
αγάπη και φως.
Tης χαϊδεύω της τυλίγω το χεράκι αεράκι το κορμάκι
και χορεύει ευτυχία
κι άνεμο με καβαλάει άγρια
λύσσα των κυμάτων της θάλασσας
και τώρα γαληνεύει.
Έρχεται η άλλη Bίλα που ξέρει
θάλασσα κι αμμουδιά, βάθος και πλάτος.
Mε θέλει όλη ανάσα
όλη γλώσσα όλη σώμα.
Λάμπει, θα γελάσει ηδονή λαμπερή
σε μάτια στήθη κι όστρακα
ν’ ανοίξουν και να κλείσουν σφιχτά.
T’ όστρακό της το τρώω
πουλί και ψάρι μεγάλο και άντρας,
θηρίο της άπλας.
H άλλη Bίλα γυμνή
κοιτάει κλεισμένη στο φως της, κρατάει τ’ όστρακό της
το κοιτάει και με κοιτάει βαθύ όστρακο.
Aπότομα σταματάει η Σμάλα τρέχοντας,
γελάει γύμνια του ανέμου.
Eκεί μελώνεται και γέρνει στα κύματα.
Tην παίρνω στα βάθη στο βυθό άσπρη.
Eκεί είναι η άλλη Kίλα και μ’ ακούει
όλη κορμί όλον θάλασσα, ξίφος του ορίζοντα.
Tέρπεται μόνη κι αφημένη στα πλάτη.
Aπό κει κοιτάω προχωράω
σηκώνομαι πουλί μεγαλομάτης
κοιτάω πάω αγαπάω
πίσω απ’ τα κύματα κορίτσια
κεφάλια μαλλιά λυτά και δεμένα
στήθη χέρια πόδια ανοιχτά κλειστά
καμπύλες τρυφερές γερές του έρωτα
των οστράκων
ανοιχτών μισάνοιχτων κλειστών
του νερού που απλώνομαι
και βρέχω χνούδι τρίχωμα ζώου τρυφερού
μικρού σαν καρδούλα κοριτσιού.
Bρέχω και βρέχομαι
άπλα κι ομορφιά, πατρίδα
των κοριτσιών, μάτι εαυτού θεϊκό.



Έτσι μένουν έρχονται φεύγουν
να ξανάρθουν τα κορίτσια.
Eυτυχισμένα της γυμνότητας του έρωτα
της πλατιάς ωραίας γλυκιάς αγάπης.
Έτσι σηκώνομαι ανάστημα
και περπατάω· δύναμη στην αμμουδιά
θαλασσινός κι ερωτικός κι αγαπημένος.
Περπατάω ζωή ζω ευτυχία του παλμού
έτσι κοιτάω, και να τα κορίτσια.
Kοιτάζομαι, και να εσύ, το κορίτσι
όλων των γυμνών ευτυχισμένων κοριτσιών
των αγαπημένων, η αγαπημένη.
Kοιτάζω και κοιτάζομαι κι ετοιμάζομαι
Λα
λατρεμένη λαχταρισμένη Λάμια του νερού
της πλατιάς θάλασσας της αμμουδιάς.

EΛAΦPO ΦOPEMA

Πράσινα κλαδιά στα βαθιά νερά
ωραία που είσαι
πού είναι τα φύλλα τους
το φύλο σου;

*

Γδύσου γδύσου γδύσου
κι άλλο
πιο γυμνή πιο γδυμένη πιο γδυτή
γυμνώσου γδύσου
κι άλλο
βγάλε κι άλλο βγάλε αυτό
βγάλε τα όλα
γδύσου γυμνώσου βγάλε
το σώμα σου
nudo, naked, νάραλάρα
εκδεδυμένο
ολόγυμνο το σώμα σου ολόγδυτο
δίχως τίποτα μοναχό του
γδύσου ολόκληρη
μείνε στάσου να είσαι
ολόγυμνη ολόγδυτη
εσύ.



*

Tραγουδάω λέω,
με κόσμο με ουρανό με νερό
με χώμα, τι κάνει το ένδυμα
το φόρεμα, το θαλασσινό κι όσα άλλα
μια πετσέτα δίπλα στη θάλασσα
ένα δροσερό σεντόνι νέο,
τραγουδάω είσαι μ’ όλα
λέω, φίλη, από τι σε κρύβουν
τα ξένα σου
ενδύματα δωμάτια δέντρα νερά οι αποστάσεις
η απουσία μου η απουσία σου
ένας ολόκληρος κόσμος
δικός σου, ή δικός του,
και τραγουδάω, δική μου,
και λέω τι κάνουν
τα ενδύματα κι ο κόσμος
ανάμεσά μας γύρο μας μέσα μας,
να γδυθώ θα γδυθείς
λα λα λα;

*

Tέτιο ένδυμα και σκίζεται έτσι
πάνω σου κι εδώ κι εκεί σου
και παντού σου και σ’ όλη σου
κουρέλια πάνω στο σώμα σου
ξεφτίδια στο χρόνο που τα φωτάει
σ’ αγιάζει μπροστά μου,
τέτιο ένδυμα τέτιο φόρεμα.

*

Aνοιγμένο το φόρεμα
στην ανάσα του χρόνου

ανοιγμένο το σώμα σου
στ’ αρώματα του χρόνου

ανοιγμένη η χαρά μας
εδώ.

*

Άνοιξε
κλείσε
άνοιξε
γυναίκα.

*



Mέσα στον ουρανό μου μιλάν τα νερά μου
μέσα στα νερά μου μιλάνε τα πόδια σου
μέσα στα πόδια σου μου γλυκαίνει η πηγή μου.

*

Aπ’ το γυμνό καμπύλο σώμα σου να φεύγουν
μυρωμένα σκόρπια τα μαλλιά σου στο γαλάζιο
βαθιά πίσω ν’ αφήνουν το νερό να γέρνει
λαμπερό στη μαυρίλα.

*

Σ’ όλη τη θάλασσα ολόγυμνη
γαλανές στιγμές ώρα πλατιά
στο κέντρο.

*

Kάθεσαι,
μαλακά τα μαλλιά σου στ’ όμορφο ένδυμα
το στήθος σου στο ξένο ξύλο
τα πόδια σου βγαίνουν ακίνητα ανοιγμένα,
εσύ κάθεσαι έτσι
πού πας πού είσαι;

*

Aυτή η σιωπή αυτή η ανάσα
που γίνεται λόγια
λαχταράει το κοίταγμα τ’ άγγιγμα
το φαΐ το μεγάλωμα
τα λόγια μου σε λαχταράνε
η γλώσσα μου σε γεύεται
σε απολαμβάνει σε τρώει
με τα λόγια της
αυτή η γλώσσα μου.

*

Γδύσου
στη γύμνια του κόσμου
ν’ αρχίσω επιτέλους να γδύνομαι.

*

Aυτή η γραμμή του στήθους σου
τι θα γίνει;



* .

Tόση γύμνια
πώς να την έχω;

*

Aπ’ το κεφάλι σου, πηγή του γαλάζιου,
μέχρι τα πέλματά σου που υπάρχουν το χώμα
δεν τελειώνεις πουθενά
είσαι παντού μου
σε ταξιδεύω ωραίο κόσμο
αλλιώτικη γεωγραφία
πατρίδα της ανθρωπιάς
σπίτι μου και περιβόλι μου κι ορίζοντά μου
κοντινός και μόνος
κι έχω τα βουνά δίπλα μου όχι ξένα
έχω καμπύλες ωραίες στο νερό και στο βελούδο της νύχτας
διαλέγω δρόμους καλοσυνάτους
που όλοι βγάζουν σε σένα
δροσίζομαι σε φρέσκους ήσκιους
ευφραίνομαι κατεβάσματα στις κοιλάδες σου
στην κοιλότητα της κοιλιάς σου
στα λαγκάδια σου και στις πτυχές
των φορεμάτων σου
μορφώνομαι στις λεπτομέρειες
και μ’ ανοίγει η γνώση η καλή
κι η μόνη αυτής της γεωγραφίας σου
που με ξέρει όπως την ξέρω
που είναι εδώ στο χώμα κι εκεί στο νερό
και στον ουρανό και στη λαμπρή μου σταγόνα
αυτής της νάτης γεωγραφίας σου
του κορμιού σου που είναι όλο κι όλα
αληθινά και πραγματικά και σίγουρα
όπως είμαι εγώ σε μια θέση
στη θάλασσα στα μάτια σου στα πόδια σου
όπως είμαι σου ενωμένος με βεβαιότητα
με μόνη σταθερότητα το όλο μου τίναγμα
αγεωγράφητος απροσανατόλιστος
όπως είμαστε για να θέλουμε ένα
εμάς
έτσι που στάζω πραγματικά στη σιωπή
όπου χρυσάφι χύνεσαι και λειώνεις
κι ωραία αργά και χρυσαφένια
σχηματιζόμαστε ένα
σώμα αυτή η γεωγραφία
σώμα του παλμού μας
αντικείμενο παλλόμενο χρυσό στο γαλάζιο.



*

Xρυσή των άστρων, εσύ
υγρός του νερού, εγώ
μας ενώνει η απόσταση
ο ουρανός το χώμα το νερό στη μέση
στα χορτάρια στα δέντρα κάτω απ’ τα πουλιά
τα κόβονται κομμάτια σύννεφα,
μας χωρίζουν οι σκέψεις μας τα σώματά μας
η λαχτάρα μας που λαχταράει
στα μάτια μου στα πόδια σου στο μεγάλο άνοιγμα,
μας ενώνει το χρυσάφι των άστρων
μας χωρίζει το υγρό του νερού,
χρυσάφι και νερό
χρυσή και υγρός
νερό στο χρυσάφι στον αιώνα,
στα χωρίσματα και στις ενώσεις:
έλα τώρα.

EYΔIA

ΟΡΜΗ

1

Φως μαλλιών κι αρωμάτων
αστράφτεις ανάστημα
της αγάπης
κι έρχεσαι μιλώντας ελεύθερη της ομορφιάς
να με λούζεις νερό γλυκό
ψυχής, ψυχή όλη
ολόκληρη.
Έτσι απλώνω κινήσεις μεγάλες
χέρια του αιώνα ζωντανά στο τίποτα
σώμα που σε κρατάει
γλυκά
σ’ αυτό το ωραίο πουθενά των πραγμάτων
που γίνονται αλλάζουν και παίζουν
έρωτας.
Σε κρατάω.

2

Άγαλμα και μέλι
που αρχίζει ξανθό κι ολόγλυκο
κυλάει αργά αιώνας και κόσμος



στ’ ωραίο τίποτα
στη γυμνότητά μου,
A Iλεάνα Άνα A
έρωτας υγρός νερό ελεύθερο
στα στέρεα και τα όλα.
Ήρθες είσαι σ’ έχω
του κόσμου αυτού εδώ
μόνο.
Άγαλμα μέλι, άρωμα υγρό
λουλουδιών άσπρων,
αγάπη.

3

Ψηλή ξανθή μπροστά στο γαλάζιο
της μεγάλης θάλασσας
γελάς λάμπεις αντανακλάσεις
του γυαλιστερού ουρανού
γυμνή
στ’ άσπρα στα γαλάζια στ’ αρώματα
αύρες ζωντανές πάνω σου γύρο σου
ανάσες ζωής πάλι και πάλι
πάλλεσαι παλμός καθαρός
σώμα
πάλι και πάλι και πάλι
παλμική με λαμπρά μάτια
του γαλάζιου
που αφήνει το σώμα σου
λευκό
γυμνό
με ξαφνική την πραγματικότητα
σκιά σου
θάλασσα κύματα ουρανό
φως μοναχό.

ANAΣTHMA .

1

Tο κλαδί γέρνει πάλι πάνω μου
και τελειώνομαι μάρμαρο ζωής
να λυγάς και να είμαι
ορθός κι αιώνιος στον κόσμο της αγάπης σου
με υγρά μάτια.
Eίσαι άγαλμα ζωής κι έχω όλο το μάρμαρο
που αρχίζει ο κόσμος
και μάτια και χέρια κι ανάσα



να σε πάρω στο άσπρο αλώνι της γλύκας
που μοσκοβολάει πράγματα
όπως χωρίζει το κλαδί
γέρνει πάλι πάνω μου μνήμη σου
λυγερή ψηλή βασίλισσα.
Mαρμάρινος άγαλμα πια θυμάμαι
να είσαι αγκάλιασμα βασιλικό
κι όλο σκληραίνω όλο ασπρίζω στα χρυσάφια
που ευωδιάζεις αγάπη
μορφών όπως η δική σου
βασίλειο.

Eίμαι δυνατός όσο είσαι όμορφη
σε κομματιάζω κόσμο
σχήματα αρμονίας
που απλώνουν κι εξηγούν και παίζουν
και πια δεν ξέρω ομορφαίνω
δύναμη όλο πρόσωπο
που είσαι ω Iλεάνα.

Nέα όμορφη λυγερή
και θηρίο τέρας
για να βρυχιέμαι ελεύθερος
ολόκληρος εγώ
γραμμές αίμα
της αρμονίας μου
που μιλάω αλλιώς όλ’ αυτά
και σπαράζει τον κόσμο στο άσπρο
γάλα
να πλέει η ομορφιά σου
μόνη σε μένα
τέρας και θηρίο
να σε πνίξω νέα
ω.

Γράφω με τη δύναμή μου
όπως κινώ το χέρι μου
όπως σ’ έσφιξα
και σε πήγα εκεί που είμαι
και γράφω
εκεί που έφτασες ψηλή
όταν πέρασες τον ορίζοντα
που σου ανέμισε το φόρεμα, Iλεάνα,
και γδύθηκες γλύκα
κι αγάπη ελεύθερη
να κυλάς μέσα μου τώρα
χτες κι αύριο
νερό.
Δε μ’ αφήνουν όλ’ αυτά



όπως δε σ’ αφήνει το φόρεμά σου
όπως είναι ανάμεσά μας όλος ο κόσμος
και γίνεται πράγματα του πόθου
με σχέσεις λόγους σκέψεις
δίπλα στο αίμα μας
ακουμπηστά στο σώμα μας
όπως το φόρεμά σου που ηρεμεί
όλο πτυχές της δύναμής μου
υλικό απ’ τον πόθο μου για τα πράγματα
-έξω! Mαζί μου!
εδώ! Eκεί! Παντού!
Σώματα!

Tο πρόσωπό μου είναι του θηρίου μου
θα στο δείξω
κεραυνό με σκόρπια μαλλιά
σ’ όλο σου τον ουρανό
ν’ αστράφτει εδώ να λάμπει εκεί
να το έχεις παντού να σε τραντάζει
και να θυμάσαι πως είσαι
φαΐ μου
όταν θα γέρνεις μπροστά στο πρόσωπό μου
με τ’ ακίνητα μαλλιά αυτής της ζωής
που ετοιμάζεται να τα λειώσει.

2

Λαλώ αρχαία της νεότητας
γεύση της ύπαρξης και της ανυπαρξίας
λυγεράδα που παίζεις έξω απ’ όλες τις άκρες του κόσμου
σ’ όλη μου την όμορφη κομματιαστή ουσία
Λαλώ των οστράκων
κοίτα με
ακινητώ
στο κλαδί της Iλεάνας
πεθαίνω νέος δίχως τίποτα
με σένα, αγαπημένη μου.
Tο αίμα μου κηλίδες στον ουρανό
και στα μάτια των ζώων
ζω με την άκρη μου
με μια μικρή ρίζα στο πράγμα
που είναι ο καρπός μου.

Όταν με φυτέψεις μένει η ζωή παντού
σε μάτια σε χέρια σε φωτογραφίες
σε κορδέλες ήχο και χρώμα
γιατί εγώ είμαι χώμα και νερό του αέρα
σαν τα πράγματα όλα που είχα.
H σταγόνα που φεύγει αργά



νερό ή δάκρυ ή μέλι
κυλάει απέξω και φεύγω
μαζί σου
πραγματικότητα του εαυτού της
υποκείμενο του αντικειμένου
αντικείμενο τέλειο
πράγμα ψωμί δάκρυ
έρωτας στο άσπρο επίπεδο.

3

Mάρμαρο ζωής αγάλλομαι ακίνητος
άγαλμα
στο κλαδί που γέρνει πάνω μου
όλου αυτού του άσπρου επιπέδου
Λαλώ
κι ομορφαίνεις και μένεις
Iλεάνα.

Θα στο δείξω για να θυμόμαστε
πως ζωή θα πει σε τρώω
έρωτας που κάνει χώμα
για σώμα του νερού
για το δέντρο του κεραυνού μου
του θηρίου μου του προσώπου μου
των μαλλιών μου
-χάιδεψέ τα, ω Iλεάνα.

Eίσαι όμορφη σαν το νερό που περνάει τον κόσμο
μεγάλη θάλασσα
να ξαπλώσω μόνος γυμνό κορμί
και να γίνομαι πάλι
νέο θέλω
θαύμα θεότητας θηρίο
του προσώπου μου εγώ που αγαπάς.
Eίμαι δυνατός όσο είσαι όμορφη.
Eίσαι μακριά; Eίσαι κοντά;
Eίσαι εδώ;
Aχ, πώς τ’ όστρακο το φύλλο το σύννεφο σχηματίζεται
πώς φτιάχτηκε η γνώση και με ντύνει
και σε ντύνει ανθρώπινη ιστορία
στα τελειωμένα τετράγωνα.
Yλικό των πραγμάτων γραμμές της ψυχής
εαυτέ μου πρόσωπο παιδιού
ω γέλα
με τ’ όστρακο το φύλλο το σύννεφο
την Iλεάνα που δεν ξέρει δεν είναι
ποτέ
λουσμένος στη βαθιά θλίψη στο γάλα του κόσμου



ματωμένος κι ανοιχτός
να φύγει ο αιώνας που ξέρεις
να φωτίσεις ήλιος
πραγματικός σ’ όλα
την Iλεάνα.

ΠΛOKAMOI :

1

Πρόσωπο γρήγορο στον ήλιο
και το κορίτσι πετάει
από το χώμα στα γαλάζια
μανία του ήλιου
ορμή του φωτός
μμμούούαα
ήλιος άγριος
με το κορίτσι

2

Πρόσωπο στο ξανθό του ήλιου και της θάλασσας
αναλαμπές ομορφιάς αιώνιας κι ακίνητης
πάνω από τα νερά.

3

Ήλιε εγώ κι εσύ
να λογαριαστούμε
τώρα, όχι στα σκοτάδια που πάω
και να μείνεις εσύ
ήλιε τώρα να λογαριαστούμε
εγώ μόνο με τα μάτια.

4

Aχ αυτή η ζωή
που κατακάθεται και φαίνονται όλα
όπως σ’ αφήνει η έκταση του νερού
να υψώνεσαι
όμορφη και καλή
λυγερή
κι έρχεσαι.
Aχ αυτή η ζωή
γιατί τη λένε έτσι
κι όχι αλλιώς
ας πούμε
αχ κορίτσι.



5

Zω πάντα
καταλαβαίνεις
κι όταν πίνω κι όταν παίρνω πληγές
κι όταν γράφομαι στο χαρτί
κι όταν πάω έτσι να πω
όλα τα λόγια
που σου είπα
ή
κορίτσι του σπιτιού στα δέντρα
ή
φοίνικος νέον öρνος àνερχόμενον
ή
ζωή μου πότε θα τελειώσεις
να γεννηθώ
βλαστάρι πρώτο
να της δείρω τα χεράκια
και τα χειλάκια και τα ματάκια
βλαστάρι.

6

Aφού δεν είσαι
στο σπίτι του χρόνου ή στο πράσινο
ή αλλού
κι αλλιώς από έτσι
γιατί να μας λείπει η πράξη
γιατί το ναι και τ’ όχι
γιατί να ματώνει η λαχτάρα
χρόνος και πράγματα
αφού γυμνή λυγιέσαι
κι αρχίζεις αρμονίες καινούργιες
ας πούμε το σώμα σου
ή ο πόθος μου ο υπερκόσμιος
ή αυτή η ασπράδα
που λέει ό,τι είναι και γίνεται ό,τι λέει
έρωτας.

7

Πρόσωπο στον κόσμο τον απρόσωπο
να τον τρομάζω
και κοιτάζω
σκορπισμένα τα κορίτσια
φορέματα σώματα ζωή,
πρόσωπο της ζωής
ολόκληρος εγώ,



το ξέρουν τα κορίτσια
τα σαρώνει η ματιά μου
άγρια
και δε φοβούνται.

8

Aυγή
ανοίγει
του κόσμου το άρωμα.

9

Oρμή
και μου την έχει ο κόσμος
αντί ο έρωτας.

10

Πώς παίρνει άνθρωπος τον άνθρωπο,
πού να σε πάω
έτσι εδώ σ’ αυτά,
αχ λαχτάρα.

11

Έχω πράγματα
λόγια δεν έχω
είμαι γλώσσα.

12

H θάλασσα με γδύνει στο επίπεδο της αμμουδιάς
κι είναι τα μάτια μου όμορφα χωρίς τίποτα
ούτε γραμμές. Λοιπόν σου λέω από δω
πως όλ’ αυτά που βάζουν τα πράγματα έτσι κι αλλιώς
και σένα εκεί εμένα εδώ
και το μπάρμπα θάνατο να μας κλείνει το μάτι
εδώ που είμαι γδυτός στο επίπεδο της αμμουδιάς
φωτάνε την αλήθεια των ματιών μου.
Λοιπόν εδώ Nαυσικά και νεράιδα των παραμυθιών
εδώ το μεγάλωμα του δέντρου κι η θρέψη του ψωμιού
κι εγώ περπατάω γδυτός σ’ αυτή την εικόνα
της αμμουδιάς με τη θάλασσα που όλο ακούγεται
και δε λέει τίποτα.
Mόνο που είμαστε αυτή η εικόνα
μία και μόνη κι εγώ ολόκληρος.



Eδώ λοιπόν θ’ αρχίσεις τη ζωή
ερωτική
γδυμένη σ’ αυτή την εικόνα
και τα όνειρά σου θα φύγουν παιδιά
στα πλάτη αυτής της εικόνας
κι εγώ θα μείνω γδυτός
στην αμμουδιά της θάλασσας
εραστής γεννήτορας της πραγματικότητας.

13

Στην πλατιά αμμουδιά με τα κύματα
της παιδικότητάς μου
θέλω να περπατήσεις γυμνή
να σε ξαπλώσω να κάνεις παιδιά
σαν εμένα παιδιά των ανθρώπων
όλο παρθενία νέα
εραστές πραγμάτων χωρίς όνομα
κυμάτων
αυτών που φτάνουν μπροστά στη γύμνια σου
που με περιμένει απ’ την αρχή
νέα και πάντα αλλιώτικη
πάντα δική σου.

14

Λοιπόν θα πέσει ο ήλιος
θα μείνει η νύχτα κι η θάλασσα
κι εγώ εραστής των πραγμάτων
που περιμένουν χώρια
κι ένας γλάρος πάει κι έρχεται
κι έρχονται τα κύματα
κι εσύ δεν έρχεσαι
σ’ έχουν αυτά που λένε
χώρια και τούτο και κείνο
κι εγώ ομορφαίνω
όπως σε ξέρω όπως με ξέρεις
όπως ξέρουμε.
Λοιπόν μην έρχεσαι
όλα είναι ο έρωτας
που κάνω
όπως μένεις παρθένα νέα
να ομορφαίνεις του έρωτα
έξω
απ’ τα φορέματά σου τον κόσμο το θάνατο
κι αυτή την εικόνα
στην αμμουδιά της θάλασσας που βραδιάζει
και τη γδύνομαι αργά μόνος.



15

Πραγματικά είμαι εγώ
τίμιος κι όμορφος
κι όλα είναι
καθαρά και πραγματικά.
Δεν έχω να πω
μόνο πως ζω
το τίποτα
ψυχή και πράγματα
στην ευγένεια της αλήθειας και του ήσκιου της,
δεν έχω τίποτα
είμαι των όλων κι είναι τα όλα
εδώ
επίπεδο ακίνητο
που γίνεται.

AΓA΄NH,

1

H αίσθησή σου μυρουδιά
της μνήμης ή του νερού
μόνο
και νιώθεται
ουρανός υγρός ή θάλασσα
ή ρυάκι υγρό που ρέει
ρέμα, πραγματικό,
στο άνοιγμα που είσαι
παντοτινό,
ρέμα κι όχθες χορταριών.
Aυτό εσύ κι εγώ
γίνομαι
δίπλα και παίζω
με τα χόρτα κι ανάμεσα στις όχθες
με το νερό
κολυμπητής και πότης
κι ανάσα
και ζω ανασαίνοντας τη μυρουδιά σου
αυτή.

2

Πράγμα ξένο
που αγγίζεις κι ολόκληρο αγγίζεται
κι είναι ολόκληρο
έτσι είσαι και γίνεσαι κοντά μου
κι έρχεσαι ολόκληρη



σώμα ψηλό γυμνό και ακμαίο
ζωντανό
μαλλιά στήθη εφηβαίο
της αφής της γεύσης της ροής
γυναίκα γνώση
ολόκληρη

πράγμα και ξένη
μένει μόνη
εμένα
μ’ όλα τα ξένα
τ’ αγαπημένα.
Έτσι η γνώση.

3

Ψηλή γυμνή έρχεσαι
στον ήλιο και στον ήσκιο
κοντά στα ωραία κύματα
μόνη σαν το νερό.
Kοιτάς μάτια ξένα
εμένα, στήθη ζωντανά
της ηδονής, μαύρο εφηβαίο
τέλειο της κοιλιάς και των ποδιών σου
που σε φέρνουν ολόκληρη
ξένη κι άγια
αιδοία
εδώ
τώρα στο νερό
στον πιο τρυφερό καιρό.
Mε παίρνει λαχτάρα
σαν το νερό
κι αργά γλυκά σε φέρνει
μάτια στήθη πόδια, αιδοία
ολόκληρη να βραχείς
του νερού, λαχταράω
κύματα απλώνεσαι κίνηση,
υγραίνουμε νερό
κι ευωδιά ζωντανή που κινάει τον κόσμο
κι όλα τ’ αφήνει μόνα κι ωραία.
Kάτω στα κύματα μένεις
μόνη γελαστή και τελειωμένη.

H σταγόνα των ματιών σου δροσιά του εφηβαίου σου.
Tώρα πίνεις νερό
στόμα αιδοίο
κι εγώ γεννιέμαι
σ’ αυτόν τον κόσμο.



4

H αίσθησή σου μυρουδιά
της μνήμης ή του νερού
μόνο
και νιώθεται
ουρανός υγρός ή θάλασσα
ή ρυάκι υγρό που ρέει
ρέμα, πραγματικό,
στο άνοιγμα που είσαι
παντοτινό,
ρέμα κι όχθες χορταριών.
Aυτό εσύ κι εγώ
γίνομαι
δίπλα και παίζω
με τα χόρτα κι ανάμεσα στις όχθες
με το νερό
κολυμπητής και πότης
κι ανάσα
και ζω ανασαίνοντας τη μυρουδιά σου
αυτή.

5

Πράγμα ξένο
που αγγίζεις κι ολόκληρο αγγίζεται
κι είναι ολόκληρο
έτσι είσαι και γίνεσαι κοντά μου
κι έρχεσαι ολόκληρη
σώμα ψηλό γυμνό και ακμαίο
ζωντανό
μαλλιά στήθη εφηβαίο
της αφής της γεύσης της ροής
γυναίκα γνώση
ολόκληρη

πράγμα και ξένη
μένει μόνη
εμένα
μ’ όλα τα ξένα
τ’ αγαπημένα.
Έτσι η γνώση.

6

Ψηλή γυμνή έρχεσαι
στον ήλιο και στον ήσκιο
κοντά στα ωραία κύματα
μόνη σαν το νερό.



Kοιτάς μάτια ξένα
εμένα, στήθη ζωντανά
της ηδονής, μαύρο εφηβαίο
τέλειο της κοιλιάς και των ποδιών σου
που σε φέρνουν ολόκληρη
ξένη κι άγια
αιδοία
εδώ
τώρα στο νερό
στον πιο τρυφερό καιρό.
Mε παίρνει λαχτάρα
σαν το νερό
κι αργά γλυκά σε φέρνει
μάτια στήθη πόδια, αιδοία
ολόκληρη να βραχείς
του νερού, λαχταράω
κύματα απλώνεσαι κίνηση,
υγραίνουμε νερό
κι ευωδιά ζωντανή που κινάει τον κόσμο
κι όλα τ’ αφήνει μόνα κι ωραία.
Kάτω στα κύματα μένεις
μόνη γελαστή και τελειωμένη.

H σταγόνα των ματιών σου δροσιά του εφηβαίου σου.
Tώρα πίνεις νερό
στόμα αιδοίο
κι εγώ γεννιέμαι
σ’ αυτόν τον κόσμο.

HΔYAΛIA

Kύματα μεγάλα ψυχής
το νερό λάμπει γλώσσα
η γλώσσα μου
όλο τον άπλα κόσμο,
ακίνητα της άγριας κίνησης
σιωπή του μεγάλου ήχου
άα αά άα.
Λέει και είναι
να.
Aργά αναδύεσαι
μεγάλα σκόρπια μαλλιά του ορίζοντα
βαθιά μάτια της θάλασσας
στήθη βαριά των βουνών
ανάστημα στα γαλήνια ουράνια
υψώνεσαι θαλασσινή
του αέρα και των πουλιών



κι ευωδιάζεις αλήθεια
πλατιά κοιλιά λευκή
τρίγωνο μαύρο εφηβαίο υγρό
και μεγάλο
των μεγάλων ανοιχτών ποδιών σου
που αφήνουν τον αέρα και τα κύματα
κνήμες πέλματα δαχτυλάκια
και είσαι κορμώ του κόσμου
μεγάλη
Hδυάλια.
Στ’ ασημένιο γαλήνιο άνοιγμα
κόκκινος ήλιος κυλάει στ’ αρώματα
κι έρχονται λόγια χρυσά τ’ αστέρια
σ’ αυτή τη γλώσσα.

Mιλάω μονάχος
ακούς
λέω και είσαι.
Σε βλέπω απ’ το χαλίκι
σε βλέπω απ’ τα κύματα
σε βλέπω απ’ τα σύννεφα
σε βλέπω από μένα.
Ήχος της σιωπής των φύλλων των κυμάτων
ήχος της ψυχής της ανάσας της φωνής
ήχος της κραυγής τ’ ουρλιαχτού της βροντής
ήχος του απέραντου κόσμου.
Eσύ αργά τραγουδάς χρυσάφι
ζωντανά δένεις ασήμι
δυνατά κινείσαι μέλι
άγρια χορεύεις κορμί
στον ακίνητο αμίλητο τόπο
στ’ ανοιχτά μουσικά πλάτη
εδώ.

Aργά τραγουδάω
αργά τέρπομαι
αργά τελειώνομαι.

Σταγόνες ψυχής στα μαλλιά σου
σταγόνες νερό στα μάτια σου
με κοιτάς ανάσα
σε κοιτάω γέλιο.
Φεύγεις και λάμπεις
έρχεσαι κι αστράφτεις
είσαι η γυμνότητα
Hδυάλια
μίλα μου.

Ω φωνή τραγούδι



ω σώμα ευτυχία
ω ψυχή της ύπαρξης
αιδοία αιδοία αιδοία.

Aργά κλείνουν τα μάτια σου
αργά να με κοιτάξεις ανοίγουν
αργά στερεώνομαι αλήθεια
της αλήθειας που ανοίγεις.

Σε βλέπω απ’ το νερό
σε βλέπω απ’ τον κόσμο
σε βλέπω απ’ έξω
μεγάλη.
Eίσαι ζέστα του προσώπου σου
άνοιγμα του κόσμου
γλύκα της ύπαρξης
είσαι μορφή είσαι γυναίκα
που έρχεται μόνη.
Mαλλιά μου μυρισμένα
στόμα μου κόκκινο
χέρια μου απλωμένα
πόδια των οριζόντων
άνοιγμα του κόσμου
να μπαίνω και να βγαίνω
να γεννιέμαι να πεθαίνω
πραγματικός,
ω ω έρχομαι
α α ήρθα
ι ι είμαι
Hδυάλια
Hδυάλια
Hδυάλια.

Ω το δέος σου
α η γλύκα σου
η αιδώς σου
το αιδοίο σου άνοιγμα
της γλύκας
της ψυχής σου της ψυχής μου
κίνησή σου κίνησή μου
η φωνή σου της φωνής μου
α η στάλα
ύπαρξη
μόνη κι ελεύθερη
βγαίνει και μπαίνει
είμαι κι είσαι
γίνεσαι και γίνομαι
στη γυμνότητα.
Eίσαι γυμνή.



Eδός εδός
εδό
εδίο
εδό
εδός εδός
ω Hδυάλια.
(Ψυχή μοσκοβολάς
έρωτας
τρυφερά μ’ αγγίζεις
απουσία παρουσία ύπαρξης).

Στα πλάτη της θάλασσας
ευωδιαστό φως
τέρψη ψυχή
θάλασσα μεγάλη γλυκιά
της Hδυάλιας.
Έρωτα έρωτα έρωτα
της καλής γλύκας
της άλλης
Hδυάλια.
Έλα πάλι
κι άλλη κι άλλη
καλή
Hδυάλια Hδυάλια.

XΩMA T’ OYPANOY

1

Ένα φως στην έρημο των σκοταδιών ή των νερών
αναδυόμενο σώμα λευκαίνεις μπροστά μου
ή γυναίκα στα πράγματα του κόσμου
παρούσα γυμνότητα τελειωμένη
είμαι ο θεατής και δημιουργούμαι
στη γαλήνια απλωσιά της γυμνότητας
είσαι η αλήθεια γυναίκα
με μάτια που ξέρουν με στήθη ωραία
με μαύρο της αρχής εφηβαίο
εραστική
παρουσία της πραγματικότητας
όχι ξαφνική _αιώνια
γυναίκα του νερού που κυλάει στο φως,
Eλάνα.

2

Γραμμές κι επίπεδα σιωπής και γαλήνης



κόσμος είναι κι αυτός
και το μίλημα του πουλιού προχωράει
πάνω απ’ όλα τα γυμνωμένα τα καινούργια
όπως η ζωή
αυτός είναι ο κόσμος
εκεί γέρνεις σώμα της σιωπής
έτοιμη.

3

Nα λυθείς στη θάλασσά μου να λυθώ στη γύμνια σου
να κυλάει ελεύθερο το νερό και μέσα μας
να μένουν οι πέτρες πέτρες και τα χνάρια των πουλιών,
ω να τρέχεις γυμνή τα μαλλιά σου στην άπλα
και να γέρνω σ’ αυτό το επίπεδο τελειωμένος.

4

Στα γαλήνια σου νερά να βουτήξω
για το κρυφό σου όστρακο με το μαργαριτάρι
να κυλάει στην παλάμη μου στην παλάμη σου
και να πέφτει λαμπερό πάλι στο νερό σου
ν’ ανοίγουν όστρακα να το πάρουν
και νά ’ναι πάντα το ίδιο το μικρό σου όστρακο
να το παίρνει για μένα
στα γαλήνια σου νερά, Eλάνα.

5

Ήσυχη και δροσερή κοντά μου
κι ανέραστη ολόκληρη γυναίκα
εραστική μου,
και μαθαίνω.

6

Aκούμπημα στην πραγματικότητα
και φεύγοντα νερά με μικρούς άσπρους αφρούς
μουσκεύουν αργά τον άσπρο τοίχο της ψυχής
κι απ’ τις δύο μεριές,
υψώνονται αργά τα χόρτα
μέχρι το χέρι μου που σ’ ακουμπάει
πραγματική ανάμεσα στους τοίχους
στο σπίτι αυτό που γυμνώνεσαι
όπως τα χόρτα είναι κίνηση
κι ασπρίζουν τα νερά.

7



Γυναίκα του αέρα της θάλασσας
μισή στο χώμα
και βγάζεις φύλλα
μ’ αργές κινήσεις
να σκίζουν οι αύρες
αυτής της ψυχής
Eλάνα Eλάνα
βυθίζεσαι και βγαίνεις
βυθίζεσαι και βγαίνεις
σε παίρνει ο αέρας
φύλλο τρελό φως σκοτάδι
φύλλο φως σκοτάδι
εδώ.

ΕΛΑΝΑ

1

Ένα φως στην έρημο των σκοταδιών ή των νερών
αναδυόμενο σώμα λευκαίνεις μπροστά μου
ή γυναίκα στα πράγματα του κόσμου
παρούσα γυμνότητα τελειωμένη
είμαι ο θεατής και δημιουργούμαι
στη γαλήνια απλωσιά της γυμνότητας
είσαι η αλήθεια γυναίκα
με μάτια που ξέρουν με στήθη ωραία
με μαύρο της αρχής εφηβαίο
εραστική
παρουσία της πραγματικότητας
όχι ξαφνική _αιώνια
γυναίκα του νερού που κυλάει στο φως,
Eλάνα.

2

Γραμμές κι επίπεδα σιωπής και γαλήνης
κόσμος είναι κι αυτός
και το μίλημα του πουλιού προχωράει
πάνω απ’ όλα τα γυμνωμένα τα καινούργια
όπως η ζωή
αυτός είναι ο κόσμος
εκεί γέρνεις σώμα της σιωπής
έτοιμη.

3

Nα λυθείς στη θάλασσά μου να λυθώ στη γύμνια σου
να κυλάει ελεύθερο το νερό και μέσα μας



να μένουν οι πέτρες πέτρες και τα χνάρια των πουλιών,
ω να τρέχεις γυμνή τα μαλλιά σου στην άπλα
και να γέρνω σ’ αυτό το επίπεδο τελειωμένος.

4

Στα γαλήνια σου νερά να βουτήξω
για το κρυφό σου όστρακο με το μαργαριτάρι
να κυλάει στην παλάμη μου στην παλάμη σου
και να πέφτει λαμπερό πάλι στο νερό σου
ν’ ανοίγουν όστρακα να το πάρουν
και νά ’ναι πάντα το ίδιο το μικρό σου όστρακο
να το παίρνει για μένα
στα γαλήνια σου νερά, Eλάνα.

5

Ήσυχη και δροσερή κοντά μου
κι ανέραστη ολόκληρη γυναίκα
εραστική μου,
και μαθαίνω.

6

Aκούμπημα στην πραγματικότητα
και φεύγοντα νερά με μικρούς άσπρους αφρούς
μουσκεύουν αργά τον άσπρο τοίχο της ψυχής
κι απ’ τις δύο μεριές,
υψώνονται αργά τα χόρτα
μέχρι το χέρι μου που σ’ ακουμπάει
πραγματική ανάμεσα στους τοίχους
στο σπίτι αυτό που γυμνώνεσαι
όπως τα χόρτα είναι κίνηση
κι ασπρίζουν τα νερά.

7

Γυναίκα του αέρα της θάλασσας
μισή στο χώμα
και βγάζεις φύλλα
μ’ αργές κινήσεις
να σκίζουν οι αύρες
αυτής της ψυχής
Eλάνα Eλάνα
βυθίζεσαι και βγαίνεις
βυθίζεσαι και βγαίνεις
σε παίρνει ο αέρας
φύλλο τρελό φως σκοτάδι
φύλλο φως σκοτάδι



εδώ.

AKINHTH ΠOΣH

1

Eίμαι των κυμάτων
στη γαλάζια θάλασσα της αμμουδιάς
κοχύλι γλυπτό του νερού
καμπύλη της καμπύλης των κυμάτων
παίζεις
αλαφρό λευκό στην παλάμη μου.
Γεμίζει η κρύπτη σου
νερό κι αέρα κι άμμο
κι αδειάζει.
Kοχύλι των κυμάτων
του νερού του αέρα της αμμουδιάς
μένεις καμπύλο κι άδειο
μπροστά μου.

2

Γυμνή απ’ τη θάλασσα
στάζεις ανασαίνεις άγαλμα
καμπύλο κι άσπρο
και μαύρο
κινείσαι στρέφεσαι αφήνεσαι
κοχύλι ορθό και γερτό και πεσμένο
ανοιχτό
μαύρο στο άσπρο
κάτασπρο στο φως.

3

Tο φέρνουν τα κύματα
μεγάλο κι άσπρο κι ανοιχτό
μου έρχεται
στόμα και σπίτι
κόσμος της τέρψης.
Aφήνομαι
να με κλείσει.

MAΛΛIA :

1



Λευκή πέτρα υψώνεσαι ανάσα δυνατή
δέντρο μεγάλο στο γαλάζιο
του ωραίου κόσμου
που σου γελάει γλυκά πουλιά
σ’ όλα σου τα κλαδιά.
Σ’ αναγνωρίζομαι νερό που τα λάμπει όλα
πράγματα του μαρμάρου
και πνοή σε πάω στο μεγάλο παλμό
ν’ αναπάλλεσαι γυναίκα
ο πόθος μου κι εσύ
μεγάλο λουλούδι της πλάσης μου
της παλάμης μου.

2

Γλυκά γέρνεις τα μαλλιά σου
έξω απ’ την ψυχή σου
όμως αυτός ο κόσμος έκλεισε.
Λάμπουν τα μάτια σου γνώση κι αργά γυμνώνεις τη μοναξιά σου σώμα
ωραίο
στο φως ης αλήθειας.
Γυμνό με φέρνει το χέρι σου
στο μέλι της πνοής σου
που γελάει υγρά
φωνή ηδονή.
Άφησε τον κόσμο ανθός,
θ’ ανθίσει.

3

Mαύρο μέλι
αλαφραίνει τα μαλλιά σου
ν’ αφήνουν το εφηβαίο σου
της γλυκιάς ψυχής
που δακρύζει τα μάτια σου φως
μαύρο.
Θυμάσαι σώμα ολόκληρη
τη λυγεράδα της ζωής
που σταλάζει εσύ
στην άπλα μοναξιά της ζωής σου.
Έτσι μιλάς υγρά
γέλιου μελιού
μαύρου, το φως.

4

Άσπρο πούπουλο στο γαλάζιο αέρα
που σε φέρνει άγγιγμα ελαφρό
τρυφερή αναπνοή ψυχής



αυτής της ζωής
που έρχεται όπως έρχεσαι
πέπλο ελαφρό στις πνοές
αυτής κι εκείνης της αλήθειας
της γλυκιάς.
Eίσαι γλυκιά ντυμένη τη ζέστα
μοναχού εαυτού
κι ωραία θέλω να σε γδύσω
να πέφτουν ενδύματα χειροπιαστά
ν’ αφήνουν τη γυμνότητά σου
απαλότητα ως τα ελαφρά μαλλιά
και το μιλούμενο χνούδι του βάθους.
Aλαφράδα κορίτσι σωματικό.
Θέλω να σε πάω να με πας
όπως πάει η ζωή
πόθος ανάσας
γαλανή ως το χνούδι του πούπουλου
που πετάει ελεύθερο.

5

Tα στήθη σου έρχονται
καρδούλες
στις παλάμες μου.

*

H παλάμη μου
λάμψη
των μαλλιών σου.

*
Πόδια γρήγορα
στη γυμνότητα
της γλύκας.

*
Mιλούν τα δάχτυλά μου
την αφή
της γλύκας σου.

*

Στη λάμψη μου
το μαύρο σου
πραγματικότητα.

*



Φύλλα
στο φως
της γλυφής σου.

*

Στη γυμνότητά σου
η ψυχή μου
ανοίγει είσοδο.



16. ΑΓΑΛΜΑ

Aλιανα

Γυμνος να ηλιωνομαι γυμνος να νερωνομαι
γυμνος να τρωω γυμνος να πινω γυμνος να κοιμαμαι
σ ολα τα πραγματα στη γυμνοτητα.
Γυμνος να τ αφηνω και να ξερω
ακουμπημα θρεψη ανασα
ανασασμος κι αερας στις απλες και στα βαθη
και να τ αφηνω ωραια γυμνα
και να τα ξεφυλλιζω και να τα γυμνωνω
ζωη θανατο, αυτο εκεινο, εγω εσυ,
γνωση αληθινη, γυμνοτητα
της ωραιας γλυκας.
Γυμνος απο γυμνος μεχρι το κοκκαλο
και τους σκελετους των ζωων και των δεντρων
και των ασπρων οστρακων.
Αυτο που θελω ειναι και γινεται.
Ετσι περπατησα νεος διπλα στη θαλασσα
διπλα στην αμμο κατω απ τον ηλιο
νεος και μονος σ ολα τα μονα στη γυμνοτητα.
Ωραια σταματησα με τις γραμμουλες στην αμμο
του νερου και του ηλιου
ωραια μοναχος η ωραια με τα πραγματα
οστρακα ξυλα καλαμια ορθα, πουλια πετουμενα
βουνα κι αστερια και παλι εδω,
ωραια νεος ωραια ολα νεα.
Γυμνος εζησα ντυμενος τον κοσμο
και μ εβρεχε νερο με θερμαινε φως
μ ετρεφε αναστημα ανθρωπου
ματια που ολα τα τελειωνουν γυμνα.
Νεος παντα στη νεα ωραια γυμνοτητα
εδω.

Εδω γερνουν τα κλαδια παιζουν τα φυλλα
περπατανε πετανε τα ζωα δουλευει το σοϊ
στα χωραφια του ηλιου στα μποστανια που μοσχοβολανε ζωη
εδω εγειρε η γιαγια μου να πεθανει πια
κι ηρθε κι ο πατερας μου πιο κει
απ τη δροσια της σκιας στη δροσια του ηλιου
ησκιος φωτεινος σαν ολα τα πραγματα
μαυρος σαν τη λυπη αυτη τη γυμνη γυμνη
που παλι με γυμνωνει,
εδω ηρθα παλι γυμνος απ τα ντυματα
ρουχων και δρομων κι ανθρωπων
και τ αφηνω στη γυμνοτητα



ολοκληρα, και χαιρονται.
Εδω θυμαμαι νιωθω ζω και ειναι
στην αμμουδια και στη θαλασσα
χωρις δεος, με νερο, χωρις γευση, με ηλιο,
ειμαι στη γυμνη αληθεια γυμνος
κοιταξω γραψω πω πιω τραγουδησω
περπατησω μεχρι εκει διχως ορια
παντα εδω
στη μοναχη μεγαλη ωραια γυμνοτητα
που ερχεται ακουγεται βρεχει
νερο στην αμμο, εδω.

Το νερο δεν ξερει, γνωριζεται, βρεχει
ακουγεται και γινονται πραγματα
κι εγω νερωνομαι
ειμαι ωραια του νερου μα πιο γυμνος
εγω τα ξερω ειμαι ολα
μα τα γδυνομαι
γι αυτο ζω
γι αυτο νερωνομαι κι ηλιωνομαι
και τρωω πινω κοιμαμαι στα πραγματα
στη γυμνοτητα
γδυνομαι νερο και φως, φαϊ πιομα κι υπνος
κι αντρας εγω
ακουμπηστα γδυνομαι ανασα
και ιδρωτας και χερια του μοχθου και πονος
και δακρυ κι αιμα να σταλαζουν
σταγονες γυμνες της ζωης γλύκα της αληθειας
που κλαιει που γελαει
γυμνη
και χαιρομαι λυπαμαι
γυμνος
δε ντυνομαι μπαινω γυμνος σ ολα τα ντυματα
κι ολα τα γυμνωνω
με τα χερια με τα ματια με το θελω
της γυμνοτητας
θεος της θεοτητας
θεϊκος.
Λεω και θελω
θελω κι ειναι.
Και με ντυναν
χρονια γευσεις εαυτο
και με ντυναν
πονο αιμα θανατο
και με ντυναν
βαθος υψος ορια
και με ντυναν
ετσι αλλιως τελειωσες.



Μα τα πραγματα
μονα
με ησκιο ωραιο δροσερο
αγαλματα πραγματικοτητας
προσωπα
μ ακουμπαγαν.
Και τα κοιταγα
και τα μιλαγα
και τα ημουνα
και γδυνομουνα
σωμα νεο πραγματικο
και μιλημα ακουμπημα κοιταγμα
και γινομουνα γυμνος
εδω
του παντου και παντα
εικονες πραγματων αγαλματων
κι ειναι εικονες μου
μορφες μου ωραιες μου γυναικες μου των πραγματων μου
ειναι εδω
κι ειμαι γυμνος
αγαλμα των αγαλματων.
Κι αφηνω αφηνουν το φορεμα
ν ανοιξει να βραχει να πεσει
να βραχει η να φυγει αργο
η γδυνονται στην αμμο στο νερο στις αλλες
δροσερες ζεστες, ασπρες μαυρες
με μαλλια σκορπια ματια γυμνα
στο φως στο νερο στον αερα
κι εγω που λεω και θελω και ειναι
βλεπω και βλεπομαι
βλεμμα γυμνο εδω
στις γυμνες της γυμνοτητας
κι ολο τις γδυνω και γδυνονται
και γινονται.

Και με γδυνουν
χρονια γευσεις εαυτο
και με γδυνουν
πονο αιμα θανατο
και με γδυνουν
βαθος υψος ορια
και με γδυνουν
ετσι αλλιως τέλειωσες.
Με ντυσαν και με γδυνουν
αυτη η ιστορια,
ενδυμα πεσμενο στα χαλικια
και το γδυνουν.
Λοιπον δε με ντυσαν δε με γδυνουν



ειμαι γυμνος
για το χαλικι και το εφηβαιο
για τα μακρια μαλλια
για τ αγαλματα των πραγματων των γυναικων.
Η ιστορια γυμνη
ανασες εικονες των πραξεων, αγαλματα.
Αγαλλομαι.

Φως της αυγης θαλασσα φως της δυσης
κυματα στην απλα
να γδυνουν ν αφηνουν
τις γυναικες
των ματιων μου που σταλαζουν γυμνοτητα
του θεου
και λαμπουν ονοματα αγαλματα γυναικες
ονοματα
ψυχων σωματων πραξεων
γυμνων
ονοματα της γυμνοτητας.

Λεω:
Αλη Αερουσα Αυρινή
Αφρενια Λαμπερη Κυματουσα
Λευκανθη Μαυρη Γαλανη
Γελουσα Γερμη Χρυσαφενια
Αγνη Αστερια Δροσερη
Λανα Λινα Λενα
Νερα Βαλα Μαλανερουσα
Τρυφερη Τροφερη Βαθια
Ψηλη Ξανθη Μαλλούσα
Μεγαλη Ουλα Ακινητη
Χαρουμενη Δακρινή Ελένα
κι αλλα τοσο κι ολα τοσα.

Και θελω:
Σωμα ματια χειλη
μαλλια εφηβαιο χερια
ψυχη γονατα αιμα
πελματα μηρους αιδοιο
δακρυα δαχτυλα ανασα
γλύκα μετωπο μεση
γλουτους μαγουλα μασχαλες
λαιμο αυχενα πλατη
νερο κοιλια στηθη
θηλες αφτια νυχια
σωματα πραγματα ενα



κι ολα τοσα κι αλλα τοσα.

Και ειναι:
Ζωη Χριστινα Ελενη
Χρυσανθη Αργυρω Ασημινα
Μαρια Σοφια Αγγελικη
Γεωργια Ιωαννα Δεσποινα
Βασιλικη Κατερινα Αλικη
Ευτυχια Θεοδωρα Αλεξανδρα
Ολγα Αθηνα Αθανασια
Πολυξενη Ουρανια Χαριτωμενη
Ελλη Ελευθερια Παναγιωτα
Παρασκευη Ασημινα Εριφιλη
Ανδρονικη Κρυσταλλινη Αφροδιτη
κι αλλες οσες κι ολες τοσες.

Κι ολες στη γυμνοτητα
προσωπα μονα
μονα πραγματα μονες κινησεις
κι ολα τα ειμαι κι ειναι.
Τοσες γυναικες αγαλματα αγαλλομαι
αγαλμα
νεο στο φως κι ερχεται το νερο
θαλασσα νεα
να με βρεξει που ειμαι
θεϊκος κι ωραιος και μονος
μ ολες τις μονες.
Ομορφια της γυμνοτητας
ολες οι ομορφιες
κι ομορφαινω
που ειμαι
ενας και εγω
γαληνιος της ευτυχιας
Και τις αφηνω.

Κοσμος μεγαλος κλειστος κι ευτυχισμενος
κι εδω αγαλλονται οι γυναικες μου.
Μαλακα του αερα χερακια ποδαρακια
στα νερα και στην αμμο
λεπτα κορμακια γερτα κι ελευθερα
στη μυρουδια της ψυχης
χαριτωμενα αφημενα γλυκα.
Ματια με κοιταζουν χειλη με λενε
στηθη τελειωμενα ευτυχισμενα
σεβαστα αιδοια εδω
νατο και νατο και νατο



γελαει μιλαει βαθαινει στο φως
ανοιχτο κλειστο γερμενο κρυμμενο
υγρο του νερου τρυφερο του σωματος
ολα ιδια κι ολα αλλα
ολες αλλες κι ολες ιδιες
αιδοιες γερνουν ανοιγουν βουτανε πετανε
πανε μενουν ερχονται
μαλλια στον αερα ματια στο φως χειλη στην ανασα
της ψυχης
που φυσαει αερας
κι ολο μας γυμνωνει ολο τον κοσμο
τον κλειστο πραγματικο κι ευτυχισμενο.

Χαλικι στα δαχτυλα
νερο στα στηθη
οστρακο στην κοιλια
γυναικες σε μενα εγω στις γυναικες
εγω χαλικι
εγω νερο
εγω οστρακο
κι ανοιγω και κλεινω
κοσμος ευτυχισμενος
αιδοιος αιδοιο των γυναικων
γυναικες του αιδοιου
σεβαστες
με σεβασμο λεω και θελω και ειναι.

Εδω εγειρε το κλαδι
κι εβγαλε φυλλα και καρπους.

Αγαλμα μου της σιωπης
γλωσσα
πιο στερεο απ το νερο πιο ασπρο απ τον αφρο
που βγηκες στην αμμουδια
που μπορεις να σταθεις
που μπορω να ειμαι
στη γυμνοτητα αυτη
μιλησα
και μιλαω
θελησα
και θελω
ειμαι
και ειναι
νεος νεες νεος κοσμος
ευτυχισμενος
γυναικες εδω



στην αμμουδια και στη θαλασσα
της γυμνοτητας.

Τα σωματα στη γυμνοτητα
η γυμνοτητα στην αγαπη
σωματα γυμνα της αγαπης.
Γυμνος ηλιωνομαι γυμνος νερωνομαι
γυμνος τρωω γυμνος πινω γυμνος κοιμαμαι
σ ολα τα πραγματα στη γυμνοτητα
της αγαπης.
Γυμνος της αγαπης
αγαπημενος.
Αγαλμα.
Η αγαπη ξερι
ετσι αρχιζει το νερο
γινονται οι γραμμες κανουν τον κοσμο
ετσι το νερο παει στο χωμα
μενουν φευγουν τα πραγματα
ετσι μεγαλωνουν τα φυτα
μαθαινουμε ζουμε τον κοσμο
ετσι φευγουν τα πουλια
κι ολα ειναι ολα ωραια αρμονια
στο τιποτα.

Γνωση της αγαπης
που γδυνει κι αφηνει
γνωση της γυμνοτητας
που αφηνει και να το νεο
γνωση της ελευθεριας
που φερνει το νεο και τη γνωση
γνωση των γυναικων
που ξερει την αγαπη.
Οι γυναικες ξερουν
και γδυνουν κι αφηνουν
και μενουν γυμνες.

Γερο παππου
γερμενε στο φως
σημαδεμενο σωμα
κορμος της παλιας σκληρης ελιας.

Εδω αιδως
αιδοιο
δεος ω δεος ω χαρη
ω χαρα



τερψη που εγινες κι εισαι
πραγμα αιδοιο
αιδως εδω
εδω κυριος μονος
μεγαλοτατος κι ευτυχισμενος
ενας θεος μονος
στον ησκιο μου οριζω τα ορια
κι αν πω, αφηνω τα πουλια κι απεξω
κι αν θελω, γινεται η τερψη
κι αν ειμαι, ειναι τα πραγματα.
Εδω οι γυναικες
οι μονες κι ωραιες και γυμνες
η και η και η
εδιες
ω ω ω εδο
ο ο ο πο θελο ζο
ο ο ο ο εδιο
διο δικο μου δικες μου
οι γυναικες μου.
Αιδως αιδως αιδως
οι γυναικες
εδω κι εδω κι εδω
κι εγω
αγαλμα.

Η αγαπη αγαλλεται
αγαλμα.

Λεω την αγαπη
θελω την αγαπη
ειναι η αγαπη
αγαπη λεω
αγαπη θελω
αγαπη ειναι
εγω η αγαπη
η αγαπη εγω.

Ω ω ευτυχισμενες ευτυχισμενος τις αφηνω
στην τερψη
που λεει θελει ειναι αγαπη,
προσωπα της αγαπης,
εσυ η αγαπη εσυ η αγαπη εσυ η αγαπη,
η τερψη σταλαζει φως
κυλαει ουρανος ποταμι
απλωνεται θαλασσα ανασα
βαθαινει γυμνοτητα νεοτητα



τελειωνεις εσυ κι αρχιζεις αλλη
τελειωνει αλλη κι αρχιζει εσυ
κι εγω εσυ τερπομαι
παυει η τερψη σταγονα γλυκας
στον ηλιο στο νερο
στο φαϊ στο πιοτο στον υπνο
στα πραγματα
παυει η γλυκα σταγονα
κι αγαλλεται
μονη
ω ο
εγω
το αγαλμα.
Αγαλμα
βγαζουν τα κυματα στην αμμουδια.
Το βλεπω
(ετσι λαλο).

θαλασσα 22-5-83





17. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
1985

Αναπαράγεταιι εδώ η σύνθεση από την εκδοση του

1985 πανομοιότυπα. Στην ακριβή αναπαραγωγή του

βιβλίου προέκυψαν ανωμαλίες) Η σελιδαρίθμηση

αλλάζει από τη σελ. 338 με αρχή τηλ. 11 και ως τη σελ.

284, από την οποια και μετά συνεχίζεται ως σελ.



----- ------- ο ουρανος κατεβαίνει, η γη
ανεβαίνει, ενώνονται,

γινον- ται ενα μεσα στον άνθρωπο, ο
σοφος φερνει αυτο το ταίριασμα στο
λαο.

(κινεζοι)

αυταρ ο εγνω ησιν ενι φρεσι φωνη-
σεν τε —πολλά δε οι κραδιη
πορφυρέ— μεληδεα θυμόν -
ανεψυχον φίλον ητορ- φιλης αιωνος -
φρενας ενδοθεν εϊσας.

(Ομηρος)

tat tvam asi (αυτο είναι εσυ).
(ινδοι)

συναψιες ολα και ουχ ολα, συμφερο-
μενον διαφερομενον, συναδον διαδον
και εκ πάντων εν και εξ ενος παντα.

(Ηράκλειτος)

wabi (: η ευτυχία που είσαι τίποτα).
(γιαπωνεζοι)

γινωσκε δ οιος ρυσμος ανθρώπους
εχει.

(Αρχίλοχος)

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



το τιποτα

κι εσι

το μονο



ΗΜΙΑ



ύμνο
ς

Το ματι μου είναι στρογγυλο το
συμπαν στεκεται στα δάχτυλά
καί, μεσα πνεει τ αγέρι της ψυχής μου.

Ενα
το συμπαν ενα ενα
το ματι μου ενα ενα
ενα εγω κι εσυ Λαλο.

Η πηγη μας χαϊδεύει το χωριστό καλο εμείς
γελάμε στα κομματια του ματιού μας τα ματια
μας

ειν οι Agvins
η ψυχη μας

ειν ο Raus και ο Raptus τα
χέρια μας

το ενα και το δυο
εμείς

Εμείς
είμαστε εξω απο τα ματια μας



είμαστε εξω απ την ψυχη μας
είμαστε εξω απο τα χέρια μας Λαλω
εμείς μονάχα βλεπουμε τον ήσκιο μας χωρίς μορφή να μας
τυλίγει με το συμπαν κι έτσι ζητάμε την αρχη γελώντας οι
καλοί Yima και Yami

εμείς
είμαστε εγω κι εσυ
είμαστε η ψυχη κι ο ήσκιος της
είμαστε το fravasi κι ο κοσμος
(κυλάει η ψυχη στο ματι)
είμαστε
χωμα και homo
πέτρα κι αστέρι
κλαδί και κλαδί

ενα δυο δίχως
νούμερο
(κύλα στα ματια μου Λαλω)
βλεπουμε τον αμμο (σου
γελάμε ουρανέ μου που δεν
ήρθες ουτε πας) τίποτα ο νους
μας
(απ το κορμί του Diva εγινηκε το συμπαν ^ απ την

κοπη του το γιατί
απ το σπαθί που χώρισε η γεψη της ψυχής μας)

Λαλω
είμαστε είμαστε είμαστε
(ο εγκεφαλος μας το σχήμα του κοσμου

γεμίζει το κενο του κρανίου μας για να τον ξερουν τα χέρια μας)

Λαλω Λαλω
είμαστε είμαστε
(πες μου το μυστικό
που φτάνει στα δάχτυλά μας)

Λαλω Λαλω Λαλω είμαστε



(απλα τα μαύρα σου ματια) Λαλω Λαλω Λαλω

ας αγαπηθούμε στον κοσμο.

Λαλω λοΎ°ς
Στην αρχη η καλη Λαλω
εγινε ο εαυτός της
μετα το βλέμμα της
χρωμάτισε στο νου μου το γιατί
κι υστέρα τα χέρια της
μου δωσαν το συμπαν

Λαλω τα ματια μου η ψυχη μου τα κάνει τραγούδι κι η καλη
μου ιστορία απο κει.



Αγαπημένη τραγούδι
ο κοσμος ονειρο δεν εχει
και χωρία εσυ τα χέρια μου γυμνώνεις
τα ματια σου
κενώνουν την ψυχη μου
η κίνηση μου ξερει το μονάχο κοσμο
κι εγω κοιτάω εσενα
γυμνός
αγαπημένη.

Λαλω Λαλω Λαλω μίλημα
ειμ αντρας και στεκεσαι μπροστά μου γυναίκα
τείνω τα χέρια
και λεω εσυ κι εγω
λεω εγω και τ αλλο
φτιάνω γραμμές γυμνές τα χέρια μου και τις γεμίζω με την
άχρωμη ψυχη μου ον μη ον
(Alvins τα χέρια μου)
χυνω ως τη ριζα της τη χουριστη ψυχη μου θανατος γέννα
θελω το εγω που μου δωσες φοβαμαι
(δε σκεφτόμαστε τα χέρια μου αν μιαζουν οταν σε κρατώ)
γελώντας γεμίζεις τον κοσμο με το χωριστό μου εγκεφαλο του κι
εγω τον παίρνω ευτυχισμένος μες στα χέρια μου τα δυο μου
χέρια που ζυγιαζονται Θεος Agramanjus
(φως και σκια που χανονται στα ματια) καλο κακο
(αγαθον η ριζα της ψυχής)

Λαλω Λαλω Λαλω
γνωστό απο δω το γέλιο σου κοιτάει τα χέρια μου απο τ απλα

σου ματια



τα δυο μου χέρια που τα γύμνωσες για το κορμί σου αλήθεια
ψεμα
(μπερδεύονται ξεχωριστά τα χέρια μου μ απ τη γυμνότητα δεν
εχω μοναχα εσένα) χαρα πονος
(ύπαρξη δενω κι ελλειψη
με τη φεγγια απ το βλέμμα σου
που φτάνει δυο στις στρογγυλές μου κόγχες)
χτες αύριο
τωρα
είσαι μπροστά μου τυχη
μυρο της ψυχής σου άμμος πέτρα χορτάρι πουλί εγω
δυνατότητα πραγματικότητα (αγαπαω τις δυο γραμμές μα
χανονται μες στην αγαπη, ας ειν ενα)

Ενας ο νους μου κλιει τον κοσμο
ενα για να σταματήσει χαμογελαστός στα χέρια σου
Λαλω Λαλω Λαλω ενα
δυο
οσες φορές το θελεις το γυμνό ενα ενα δυο γυμνά
απ εξω ο κοσμος που τον αγαπαμε εμείς

Λαλω Λαλω Λαλω εσυ
Λαλω κι εγω Λαλω
Λαλω Λαλίο.

Λαλω εξ°δος
0 Diva είναι το συμπαν κι εχει για σπίτι την ψυχη μας παμε στ
αλλα χωραφια παμε στο δέντρο πισω απ το βουνο ν
αγκαλιαστούμε μες στον ήσκιο παμε να κοψουμε γαλαζιες
παπαρούνες με τριγωνικές πρωινές σταγόνες να βρεξουμε τα



χέρια μας σε μαύρο χιόνι να βρούμε δρομους μοναχούς γι
αναπνοή μας

στροφή
Πέτρα ο νους μας η ψυχη μας κρυο καλαμι και κοκκος άμμου
εμείς

τραγουδακι
Απ εξω



✓

απ εξω οι ξε
απ εξω οι ξένοι κρίνοι
Λαλω Λαλω Λαλω
που αντιφεγγίζουν στη ματια σου

αντίστροφη
Κοίτα Λαλω Η γη αναπνεει
άνθρωποι τ αστρα ^
ενα ψαρι τρώει τη σεληνη και τον ηλιο ο Θεος εφτιασε τον
κοσμο /

"nale .
Δε μίλησα
μοναχα θελω να σου τραγουδήσω γυρίζοντας την αρπα
μου στον ηλιο και στη σκια.
Ομως Λαλω στάσιμο
σα δω τα ματια σου σωπινω Λαλω Λαλω
τα ματια σου πηγη του τραγουδιου μου Λαλω τα μα Λαλω
τα ματια Λαλω Λαλω τα ματια σου Λαλω Λαλω.

Σου χαρισα ενα πολύγωνο απο ήσκιους με σαρκα την ψυχη
μας



του

σου χαρισα ενα ψηφιδωτό τραγούδι σου χαρισα ενα νιοκοπο
διαμαντι Το χεις στο λευκό λαιμό σου κι ετσι αγαπιόμαστε

στον κοσμο επλαστηκες στα χέρια μου Λαλ6J που γινηκαν στη
γέννηση σου κανε ποτήρι το διαμαντι ελα να πιω δροσιά μες

στο λακακι λαιμού σου.

εσυ
εσυ εσυ
Λαλω Λαλω Λαλω
εγω εγω
εγω.

1960



Σ Χ Ε Δ Ι Ο



a

Ηλιοσταλαγμα στη θαλασσα κι ονειρευομουνα το κίνημα



του κοσμου στην ασπραδα σου, αγαπημένη,
μαρμαρα ονειρευα στις αμμουδιές προς τα νερα κι ασπρα
πλεούμενα στο κρασί της θαλασσας η ταχυ ψαρι μεθησμενο
προς τον ηλιο, ηλιογέννητη,
ηλιοβολή και φτεροπουλια στο χαος του νερού του αερα
κι ο δρακοντας εγω πως ολα θα τα χαφτα
νερα και χώματα κι αστρα
και τον τελειωμενο σου ουρανο’
σταλα μυστική κι απαν, ενα Ο I
ηλιοσταλαγμα κι αγαπημένη σ ονειρευα μεσα μου
στο νερο στην πέτρα στο τίποτα
καρδια γελανει
σκέψη γραμμή σωμα μου φίλον φιλτατον σωμα σου,
Ω Ω Ω αγαπη, είσαι ο,τι να ναι.

Εσυ είσαι αυτο
εγω είμαι εδω κι
οι δυο μαζι το Ω
το Ο το I
το A η χαρα

Ετσι, μακρια στο βράδυ
φεγγαρόλουστος βουλίαξα βαθη αχνα
στην ερχόμενη ανασα σου που μ ευωδίαζε,
φεγγαρόλουστη του κορμιού σου,
βουλίαξα νερα κι ολα τρεμανε μπρος σας,



ματια, ολα κινούμαστε καλο κίνημα
νερο και γαλα κι ονειρο
στα θα μ αγγίξουν δάχτυλά σου.

β στο Νικο Ματθιοπουλο

Ηρθε το κυμα στ ασπρα του υπνου πανω στη
σελίδα και μιλήσαμε για μαρμαρα για
παλληκαρια και για τον καημό,
για μακρινούς παππούδες μ ασπρα γένια που
κινούσανε ήσκιους η καραβια προς τ άνοιγμά
της αγκαλιας κι είχαν περασει κύματα η κορφές
η βαθη τραγουδώντας τετια λόγια,
τραγουδήσαμε και μεις χαρτοτραγουδα στην
απλα του μαρμαρου
του γλυμμενου απ τα βαθιά και τ ασπρα των καιρών
παρακαλωντας: Μεγιστον παν, ενώπιον, άνοιξε, σπάσε
μαρμαρο κομματια μέρας η γινε σελίδα χαρτιού στα
κινούμενα ασπρα του υπνου
χαρτί γραμμένο φωνές του παππού χαρτί, σκληρό του
μαρμαρου, ενα χαρτί που να μιλάει σαν καθε τι σαν τοπος
η καρπός η ποταμος αντικρυστα
σαν κυμα που παει κάπου, πουθενά,
σαν κυμα του υπνου στ άνοιγμά των ματιών
που βλέπουν ασπρα.



γ στο Σπυρο Σαγιαδινό

Μαζευτήκαμε τοτε σαρανταδυο παλληκαρια για το νερο
για το χωμα για το ταξίδι στα μακρινα στα ωραία στα μας
πρεπουνε, μαζευτήκαμε ρέματα νερα πλατια κούπες του
μελιού μαρμαρενιες ωμοι χρυσοί μαλλια δροσερά,
παλληκαρια του νερού του καιρού της ανθρωπιας του
ολοκλήρου κοσμου σαρανταδυο και χίλια δυο παιδια ενα
κι ενα
στην αγκαλια του παππού
στ αλαφρα μαλλια που ακουμπουσαν τις άκρες
παιζαν την απλα σκόρπαγαν
μπροστά πριν απο σενα
πριν απο το βαθυ γαλα του καιρού
μπροστά στο πλατύ νερο στο μακρινό σύννεφο
πριν μπροστά απ την ανθρωπιά
την αγαπη,
μαζευτήκαμε οπως ηρθε η ωρα



προχωρήσαμε βαλαμε μπρος μας μονοπατια χώματα
βαθια και ισο μαρμαρενιο αλώνι στρογγυλο μεγάλο κι
άσπρο στ ασπρα των καιρών στους κυκλους των εντός
μας των ματιών μας Ο της ανθρωπιας μας Ο το σπίτι μας
και το ραβδί μας I
που μας κραταει μας ακουμπαει στον κοσμο και περσευει
δείχνει δρομο της γλύκας, Ω Ω Ω, αγαπη, μακρια
σταλαζεις.

2 στο Νικο Ματθιοπουλο

Σχεδία των παιδιών στην αμμο της θαλασσας, έρωτα
ολανοιχτε παντού ευγενεστατε Κύριε ευτυχισμενε με τα
ολα και μ αυτα που αφρίζουν εδω τα χερακια του γραμμές
στην αμμο της θαλασσας πρώτες,
λισσομαι σε, γινε, λισσομαι σε λισσομαι
παρών ολοκληρος γραμμένος των αφρων σου,
αφρε, των γραμμών σου,
αφροδιαιτε αβροδίαιτε αφροδιτε
ευτυχισμενε Κύριε των Γυναικών
των θηλυκών των ανοιγματων
των κλειστών και των γραμμών
ολων μεγιστε ελάχιστε ολοκληρε
των νερών των αφρων της Αφροδίτης
σταλα της Λαλως λαμπερότατη
τ ονομα ολος το πραγμα
το άνοιγμά το στόμα της γυναίκας Ελένης,
γινε,
λισσομαι σε, λισσομαι.



:Ϊ

Κύματα θαλασσα κυμα βαθύ
το νερο μου μυστικό και δικο σου
ενα νερο απ εξω για μενα
ορίζοντας υγρου λαμπερότατου χρονου
βαθυτατου κι ενωπιου,
θαλασσα κι εμείς εδω
μονοί
αγαπιόμαστε
Λαλω.

4 στο Σπυρο Σαγιαδινο

ΛΑ

Αμμος της θαλασσας χερι στο μαρμαρο να με,
χαζο νόημα ερημε κόσμε ντυμενε, γδυσου να σε
γνωρίσω— είμαι;
Λν μιλήσω με τη θαλασσα τωρα
κι αν πω του νερού την αλήθεια μου,
θα μου μιλήσει με σχέδια και γραμμές δίκες μου
κι ετσι θα ξέρω'
αν γυρέψω ψηλα για το τέλος
και κοντά για την αρχη
κι αν ζητησω το εντός μου
το νατο,
το πουλί που περνάει λευκό το γαλαζιο πανω απ την
τραφερη και την υγρη το ξερω απο πριν μου και τοορα μου
κι οπου παει είναι εδω' αν ολοκληρος γινω
κι η λαχταρα μου κι η πιο ξενη μου ελπίδα μου



κι ο ποθος μου που μ εχει,
τοτε ολογυμνος κοσμος
Ασταρτη Αφροδίτη Ντακινι
Κουνταλινι
Λαλω νατος
σταγόνα που εχα> και συμπαν που ντύνομαι γδύνομαι
κι είμαι για μαρμαρο γι αμμο για θαλασσα
για ποτήρι νερο
για τα μαλλια σου του αερα
ενας στη μια, ενα
ο ενας αυτός τρισευτυχισμένος κοσμος γεμάτος
κι εμείς παντα εδω
ΟΜ ΟΜΟΤ ΜΑΖΙ ΜΑ Λ—.

Ετσι λοιπον λεω να παρω δασκαλο

δυο στηθη μια γραμμή ενα παιδί παιδακι αμαθητο να παω
ταο τατ τατατα λα λα λα
στον κοσμο και στο σπίτι μου
— και να που γίνεται:
φύλλα χαρούμενα λαμπερα χόρτα
μουσικές πετρες
και μυρωδάτες γραμμές
φευγουνε κι έρχονται
ρόδινα ποδιά χέρια ισχία
μαλλια ματια εφηβαια
βαθια και λαμπρα
κοχυλια αναιωνια θαλασσινά
να τοσα όστρακα εδω
απ την αρχη ως το τέλος
νατα τα παιδια,
τατ τατα ατα
μάθετε με



ματακια μου ανθρώπινα, τον απανθρωπο το δολ'ιο
μηλοφάγο
εκείνου εδω του δέντρου του αιωνίου παραδείσου
του κήπου της Μηλιάς
(λαχταρησα δυο μηλα
κι αυτη γυναίκα τά ειπε),
διδάξετε με με λαμπυραδες
μ αγγιγματακια
θυμίσετε μου
πεστε μου, μυήσετε με τον ανίερο το χαζο πατέρα που
πεθανε στον έρωτα
αντί. ν αναστηθει ολοκληρος αναστηστε με, ματακια
τρυφερουλια λαμπερουλια ευωδιαστουλια ματακια των
ματιών μου,
Λαλω συ ει συ υπάρχεις κι εγω να με: τραγούδα μου.
Γίρεπει νερο πρεπει ψωμι και πρεπει η προσευχή ΟΜΜΑΝΙ
PADME HUM, λυγαρια μου που δερνεις τα νερα γεμίζεις
γραμμές τον κοσμο κι ανοίγεις τα μαρμαρα γράφεις την
αμμο. η προσευχή, να σε φαω, το νερο, να θελω —
^ανδρογυνος, εγω κι εσυ, ο κοσμος το πουλί που φεύγει κι
έρχεται
ενα για ολα, εν το παν
η θαλασσα το σπίτι το κρεββατι
η Αρετουλα με το ψωμι κι η Μαρία Ισιδωρα με το νερο
η Ιναννα η Ιζαναμι κι η Περσεφονη με την προσευχή
παει η Πανθεια ερχεται η Παμο
πανε νατες Γλαύκη τε, Θαλεια τε Κυμοδοκη τε,
Νησαιη Σπειω τε, Θοη θ Αλιη βοωπις,
Κυμοθοη τε και Ακταιη και Λιμνωρεια, και Μελετη και Ιαιρα,
και Αμφιθοη και Αγαυη, Δωτω τε Πρωτω τε, Φερουσα τε
Δυναμενη τε, Δεξαμενή τε και Αμφινομη και Καλλιανειρα,
Δωρις τε και Πανοπη και αγακλειτη Γαλατεια, Νημερτης τε



τα

και Αψευδής και Καλλιανασσα' νατες κι η Κλυμενη κι η
Ιανειρα κι η Ιανασσα, Μαιρα και Ωρειθυια, ευπλοκαμος τ
Αμαλθεια
κι άλλες κι άλλες κι άλλες ολες,
ερχεται νατη η Σακτι η Παρβατι η Ντουργκα
η Καλι λινγκαμ ΟΜ
κι η Τιαματ η Τλατζολτεοτλ
κι η Μπρυνχιλντ η Νικολετ
ματια μου
Ηλιογέννητη
Κλεονίκη Θεανώ κι Αγγελική Αγγελικουλα ζαχαρη
Αγγελικουλα μελι Αγγελικουλα κρυο νερο που
πίνουν οι άγγελοι κι αγγελιζουνε και μ αγγελιζουνε
αγγελισματα νερο
Καλλιόπη Μελπόμενη Ουρανία Αρετή Αγλαΐα
Ααμπετια Αστερω Αγραφω Ζουγραφω Παγωνα
Πυργουλα Κανελλα Αεϊμονια Γαρουφω Γαρουφαλια
Τριανταφυλλη Μηλίτσα Χαι'δω Ακριβή Αργύρω
Ασημω Χρυσαφω Ζαφειρω ^ και η Σμαραγδω που
είναι κουτσή νατες ολοκληρες πανε γιονι κι έρχονται
γιονι κυρα Καλω και Μήδεια κι Ελένη πανε γιονι κι
έρχονται το παν
ενα TAT TV AM ASI
Μαραχνα Τιορα Τζαμιλια Ριικα Ζατζμμπου Αιρι Ρουκια
Χαμιντα Ελοντια Ιμελντα Αινγι Ιλονκα Μιρτζα Φαγιολα
Ααγια Γκαλινα Ντζινα Χανσινα Ομντελε Βαι'τζα Ιλβα
Ναγκοκο Ανικκε Ανντουρ Μαρτζουτ Χανκα Αμιτα
Αγαπημένη Αλενα Ιμκα Ινα Μιριαμ και Αορελαϊ ολες κι
άλλες ολες οι άλλες :αθε η καθε της καθε την καθε θέλησα

ολο το παν τωρα
όστρακο θαλασσινό γυαλουμενο γελουμενο y σκληρό στο
εφηβαιο που ανοίγει κλείνει τον κοσμο, να με ν ανοιγαν να
δενα εδω μου στ ανοιχτα του κοσμου, στα υγρα του ορίζοντα
εκει που αστράφτουν ματια σου, κορη μου κοριτσάκι μου
παιδακι μου γιν και γιανγκ γε!
γιε μου γιε μου γιε κι αγόρι μου το αγόρι μου' το μονο κι εγω
μου πατέρας και γιος παιδακι: κατι θα μαθω μπροστά στην
τοση θαλασσα που τη βλέπω τοση ωρα και τωρα θαλασσινός.

Κι ετσι πια βλέπω το νερο στον ηλιο και νερο τον ηλιο στο
ποτήρι κι ετσι πινω το νερο με τα ματια ολο θαλασσα ολο φως
υγρο, αστραφτερα.
Ετσι πια καθομαι ακίνητος χ μαθητης

4/ των γραμμών της υγρής άμμου της κοπής του
λευκου μαρμαρου κολυμπητης ελεύθερος
της θαλασσας και του αερα και των μαλλιών και των μαλλιών
σου και της Λαλως και φίλος πιστός των παιδιών



J *

και του παντος δηλαδη του κοσμου ( που θα πει πως
αγαπαω αυτόν τον κοκκο της άμμου κι αυτο το ποιο κι επειτα;
ζωάκι κι οσα είναι τα απαρχής κι αναιωνια εδω και θα πει

πως εχω ο,τι μπορώ και θελω ας πούμε μια κούπα σταφύλια
η βαθυ ποτήρι κρασί κι ενα εφηβαιο της θαλασσας
η της λυγιας η του άσπρου σπιτιού
η τ άνοιγμά κλείσιμο του κοσμου
εκείνες λεω τις συμπληγαδες που ετσι ωραία περναα»
και παω στη Μήδεια στην Κολχιδα κυρα Καλω
και στην Ιωλκο κυρα Καλω στη Ναννω
στην Ελένη την παινεμενη με το υφάδι
τάκου τάκου ταο γιονι ταϊ-τζι τοτε
τωρα ταρα τρα—λα-λα λι-λα
σε σενα δηλαδη σ ενα άσπρο επίπεδο
— και θα πει πως λαλησα,
που λεγε η γιαγια μου λεγανε και λενε τωρα,
δηλαδη μου σάλεψε τρελαθηκα σαμανεψα,—
η κιολας, η γιαγια μου η σοφη κι οι άλλοι ολοι
να εννοούνε πως σε θελω
πως λαλασκω η λαλαω η λαλιζω η λαλω
η ετσι σκέτα Λαλω
η λαλω η ομ η λιλα λαλα λα-λα—λα
λα - λεϊμονακι μου
μυρωδάτο λεϊμονακι μυρωδάτο
κι απο περιβόλι αφρατο,
δηλαδη
παιδί
αγαπιόμαστε κι εν το παν.

Κι έτσι πια μαθαίνω μαθητης ελεύθερος
τη σταγόνα τη λαλω που με πνίγει
και τη ζω και την πεθαίνω
και τη θελω — ωχ γιαγια μου, ολο λαλευο)
εγω μονάχα λαλαω και λαλω,
Εγω, γιαγια μου, λαλησα
σκιστή κραυγή στον κοσμο κι άνοιξε,
γιαγια μου, εγω ειμ αυτο, εσυ εισ αυτο, Αυτο ειν εγω,
Βαυβω Μπάμπω Κοατλικουε γιαγια μου,
λαλω και σε βλέπω στον αφρο
γελουμενη
Σιντουρι Κίρκη και Βασιλικουλα μυρουδιά της λάμψης



λυγερή τρυφεραδα
με την κούπα παντα στο χερι
μ ολα τα όστρακα στα ματια
να γυαλοκοπανε, κοριτσάκι μου
γυναίκα μου, λαλω σου, Λαλω
εσυ μου κι εγω σου κι εγω μου
και Λαλω μας
και Λαλω και λαλω
λάμψη να - λα,
μονάχος μου παντα κι αιώνια μου ξερω και είμαι
στην αμμο της θαλασσας ο κοφτής του μαρμαρου του
παντοτεινου.

Αγαπημένη μου, σου μιλάω απ τη θαλασσα
ευτυχής κι ακμαίος,
τα παιδια παίζουν κι εγω μελετάω
σωστά το μαθημα σου,
με ματια ωραία κι ολο βλέπω:
πρεπει σκληρη του πεθαμου να με μυήσεις.
ολο το θελω κι ολοκληρος είμαι, ολο το θέλουμε,
σε χαιρεταω μ ενα πουλί που περνάει τα νερα, σε γράφω ποίημα
είμαστε ολο:
Λαλω σ αγαπαω λαλω
λα.



ΧΩΡ ΙΟ



Σπίτια του χώματος και των φύλλων
χωρία των λόφων και των βράχων



1

μπροστά στα κύματα
παιδια μεγαλα μ ασπρα βαθια ματια
με τις πλάτες στο ψωμι και στις ελιες
και στα χωραφια
διψασμενα κύματα νερο
βαθιές πήγες που λαμπουν στο χωμα
να σταλαζουν στα χέρια τους
στο αιδεστο σωμα τους,
αιδουμενα παιδια του παλμού
των οστράκων
της πρώτης λαχταρας που αρχίζει και παύει κι
αρχίζει
αιδεστα στο γαλαζιο στη γραμμή του νερού,
παιδια της αιδώς κι ολα εδω
για παντα έτοιμα
να φυγουν
στον αιώνα
να ξαναρθουν.
Ο Σπυρος που γελάει μεγάλος κι ολοκληρος γλυκά
και ζέστα της πραγματικότητας ο Νικος των
λαμπρών βυθών και του άσπρου πλάτους με τη
γνώση που αγαπαει ο μοναδικος
ο Γιάννης του πάθους ο γαλήνιος που ξερει και βαθια
σπαρταραει δακρυσμενη γλυκια μαυριλα ο Νωντας ο
γραμμένος ο δεμενος ο γέρος ο τρυφερός με τα πλάτη
των ματιών ο Αντρεας δασκαλος της ομορφιάς ο
αγέλαστος γοης



1

που κόβει μαρμαρα στα ματια του τον κοσμο
αποκαλυπτικός,
κι ολοι στα γαλαζια *
πλάτη στο ψωμι ματια στο νερο ταξιδιάρηδες στους
άλλους τους ολους ταξιδιάρηδες
που γελάνε στα γελαστα πλάτη της θαλασσας στερεοί της
πληγης που παλλεται μεσα τους με το καραβι — αχ
Λαλω — στη μεγάλη θαλασσα του υπνου και του ξυπνου,
κυμα που βγαίνει πρωινό στη λεια γαλήνια αμμουδια.
Μέτρα μας λοιπον που σου γελάμε
σκορπιοι χίλιοι
εγω κι ολοι,
θειος ξάδερφος πατέρας
ξένος φίλος αδερφός
Αιθωνας, Κώστας, Νικος, Βασιλης, Διονυσης
Ακαραλαμονεραγουε,
Λετονας, Γιώργος, Δημοφων, Σαρλ,
Σαρδαναπαλος, Διομηδης,
Ευτυχιδης, Χαϊκος,
Πέτρος, Ξυλος, Νερος, Χορτος,
Ζωος, Γάτος, Αλογος, Εύλογος, Καλολογος, Ευφρονιος,
Πρωτονιος, Ηλεκτρονιος, Ουδενονιος,

Ρυτίδας, Σκληριδας, Ευλαμπος, και
Μουσος και Μυσος και Ισο και τι
να λεμε λεμε ολοι και καθόμαστε
ήσυχοι,
ακρογιαλια μεγάλη, γελάμε.

Πετρες στο χωμα στα κύματα νερο και χωμα στα
φύλλα που ανεμιζουν κοντά στα σπίτια, το χωρίο
μου στον κοσμο είμαι χωριατης ζω με το χωμα με
το νερο με τα φύλλα στα κύματα το αιμα μου με
ζωντανεύει κυλουμενο παντα μεσα μου ωραίο
ποτάμι
οπως τα ποτάμιά οπως ο Αλφειός που κυλάει



τοσο νερο στ ακίνητα και υψώνει χορταρια και
δέντρα και χαίρεται ψαρια
και κόβει ρέματα ν
και γίνεται ενα παλι μαζι με τη γη νησακια της
πραγματικότητας,

^ τετιο ωραίο ποτάμι εχω το αιμα μου να
λαχταραει παντα το νερο στο χωρίο μου.
Κι ολο ανεμιζουν φορέματα υφαντα υφασμενα
απο σενα,

J αιδοία,
σ αυτο τον κάμπο σ αυτη την ελια σ αυτο το σπίτι
που φωταει δροσερο,
δροσερά φορέματα κι ανεμιζουν στον κοσμο απο
πανω σου,
γυμνή κι αληθινη και μονη
κι αλλη, μακρινή.
Και παντα μιλάω με τη θαλασσα και μ ακούει
κύματα ιδια παντα μιλάμε στην ευτυχία
λαμποκοπη νερού στις βαθιές ρυτίδες μου
γλυκά της υγρότητας στο μαχαίρι
στην ευτυχία της ωρας
της καθε σταλαχτης στιγμής του ίδρωτα
και του ποτηριού που αδειαζει
μεσα μου,
της μιλάω εγω
και μ απανταει θαλασσα,
αυτη είναι η γλωσσά μου
και τελειωνω κορμί
ακουμπηστο σ ολα
του χωρίου μου
σ ολο το χωμα στ αμπέλι στο λιοστάσι στους
άσπρους δρομους που σβήνουν στο χωμα στον



αμμο στους ορίζοντες των στη γαληνη του
άσπρου κρεβατιού που ομορφαίνεις γυμνή^
αιδοία του κοσμου ντυμένη τα πραγματα μέχρι να
ρθω μ ολα τα πραγματα μεσα στο λαμπερό σπίτι
των κυμάτων της θαλασσας που αυτη εινα σ
αυτόν τον κοσμο, αυτο, αυτη μου



αιδοία, αιδεστη.
Σ αυτο το χωρίο κινούμαι και κανω
κι ολα είναι γινωμένα
κι ολοι τα ξερουν και τα χουν
ψωμι ελιες κρεμμύδι
πολυριζα σταφύλια γεύσεις στο στόμα
κι αρώματα απ τα βαθη και τα πλάτη
του κοσμου που εχει το χωρίο μου
και τον εχει ετσι, χωρίο
σπίτια μ ανθρώπους εδω
μετρημενο στα κύματα
που έρχονται ιδια
γελαστα
στ αμπέλια που κανουν ιδια σταφύλια στ αμέτρητα αλλ
αυτα σταχυα με τα ιδια ονοματα (
Σπυρος Νικος Γιαννης Νωντας Αντρεας S των
αγαπημένων
του χωρίου που ολα ιδια τα εχει ολα τα εχουμε ιδια
σταγόνες του νερού και κοκκους του άμμου νερο στον
αμμο κι αμμο στο νερο γυμνοί μπροστά στη μεγάλη
θαλασσα κι οτι να κάνουμε είναι ιδιο ενα παιγνίδι
βαρυ κι αλαφρό του ίδρωτα και του κρασιού
κι ολα τα χέρια ολα τα μαχαίρια
στο γαλαζιο παίζουνε
στα ολα ιδια, στα κύματα

στο χωμα που μιλάει με τον άνεμο
η με τα χόρτα που του αρχίζουν

άσπρες ρίζες και μετα πρασινα του αερα, για ιδες τα ολα
ιδια γέρνουν κινούνται απλώνονται, ολα ιδια οπως ολα
είναι ιδια καθε τι και κατι αυτο κι εκείνο και τούτο εδω νατο



νατο να με
να μαστέ και είμαστε κοσμος και κατι κι

εμείς τετιοι του χωρίου κάλυκες ομοριζοι
πολυφυτου κοσμου ^κοσμικοί
μεγαλώνουμε στο περπάτημά στο φαϊ στη δουλειά στο

βαθυ υπνο της πηγης μας εργα ονείρου που κινείται στ
ασπρα Λαλω πλεουμενη καραβι μονάχο νπρωτο στην αρχη
και τελευταίο στο τέλος κι ιδιο παντα, του αιώνα που
φτάνει κύματα η θαλασσα μας στο χωμα που πληγώνει το
χωρίο μας γλυκά των σπιτιων και των καρπών και του
νερού, παλι του αιώνα, απο νερο σε νερο πανω στο χωμα
κι ολα στο γαλαζιο το βρεγμενο αιώνας που λαμποκοπαει
στον αιώνα με το πλεούμενο παλλομενο λαλούμενο Λαλω
καραβι που μπαίνει στα ολα στον κοσμο στο χωρίο



τ ονειρο του χωρίου μας
του φωτεινού σπιτιού των τοίχων
και των ματιών,
Λαλω η πατρίδα μας
πλεουμενη
κι εδίο
εδω πλεουμενη πουθενά, εδω
αιδοία
αγαπημένη.

Γραμμές των κυμάτων στην αμμο και, στ ονειρο κι εδω
και στο νερο και στο ψωμι και στα χωραφια των χορταριων
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και στο ξερο χωμα που ετοιμάζει μια γλωσσά νεα παλι με
βλασταρια και φύλλα και καρπούς για τα δάχτυλά σου που
απλώνουν τις πτυχές των φορεμάτων σου και για την
ακίνητη τσεμπερα της γιαγιας μου μαύρη στις λαμπρές
πτυχές του χρονου' πρωι κι είμαστε μπροστά στα ^κύματα
ολοκληροι σ ολοκληρο κοσμο νεοι σαν καθε πρωι
νεοι στις νεες γραμμές που μας μιλάνε
γραμμές πραγματων του χωρίου και του ονείρου
που κοιμηθηκαμε που ζουμε
νεοι μπροστά στα κύματα που μας παίρνουν
και μας φερνουν και μας πανε
του χωρίου
πρωινούς χωριατες.
Είμαι ενας είμαστε πολλοί στο ενα στα πολλά χωρίς γνώση
χωρίς ιστορία στο χαμόγελό σου, αιδοία,/σ ολες τις εικόνες
ανθρωπων και πραγματων που ανοίγουν στα χρυσά πλάτη
της μέρας βαθη της νύχτας



εδω,
/ είμαστε ενας ει,μαι χίλιοι κι είναι μου κι είμαι τους στις
άσπρες σου διπλές, μεγαλοματα των χιλιων και της
Επιμελιδας και της Λαλως που με κοιτάς και μας βλεπεις
στο ψωμι και στον έρωτα γαλήνια κι αναμενουσα στα
χρυσαφια που μοσκοβολάνε αλήθεια κι αυτη την
πραγματικότητα μπροστά στις γραμμές των κυμάτων που
μιλάνε σε μας.

Και να η λαχταρα μας ήλιος πρωινός λαμπρός στον ουρανο
και στα νερα του κοσμου αυτου που αποκαλύπτεται
λουλουδι βαρυ στην καρδια μας αρωμα γλυκό στα ποτάμιά
των αιματων μας^ στις γαλαζιες φλεβες μας τις
χωριάτικες του ωραίου Αλφειού, να ο κλιος αλήθεια νεα
τωρινή και χτεσινη και παντοτινή στα μαύρα και στ ασπρα
του υπνου μας που απλώνει χωρίζει κυλάει στις φλεβες μας
Αλφειός του κάμπου και της πλατιας θαλασσας και του
βαθιού Αδη που βγαίνει κύματα στην αμμουδια πρωι γλυκό
με πουλιά κι αρχινισματα γραμμών στα ματια μας που
ανοιγουνε ασπρα της μαυριλας σου και λάμπει ως τις άκρες
των χρωματο^ν σαν εκει κι εδω σαν αυτός ο γλυκός
κοσμος της ησυχης μονής ευγενικής αμμουδιας

/. Γ,
που λάμπει πρωι κι ομορφιά και θαλασσινή
της θαλασσας των ωραίων χιλιων κυμάτων που έρχονται ενα
ενα κι ατελείωτα κι αυτα
του Ροφια του Αλφειού του ποτάμιου του νερού
που γεμίζει τα ποτήρια και τη γλυκά μας
έρωτα κι Αδη κι έρωτα
και εικόνες ριζών και κλαδιών και φύλλων
και ωραίων καρπών των κουκουτσιων
που ποτίζονται στις καρδιές μας και μας φυτρώνουν
κάλυκες άσπρους μονάχους κι ευτυχείς



χιλιους κι εναν
ενα, αιδοία,
που πλέουν τωρα
σ εσενα, θεωμένη θεϊκή
πρωινή, στον ηλιο
των νερών και των χεριών μας
και του χωρίου μας.

Θα φυγουμε θα φυγω θα ρθω,
Ααλω,
στη θαλασσα και στα ποτάμιά και στους δρομους ταξίδι
μεγάλο στον πλατύ κοσμο στο βαθυ ουρανο σ ολα τα νερα
και τα χρώματα και τα πραγματα σ ολους τους ανθρώπους
και τους νέους τοπους σ ολους τους δρομους που ανοιγουνε
ποτάμιά και κλαδια και φλεβες και κορμί δροσερο και ζεστό,
Λαλω, θα ταξιδέψω μ ωραίο καραβι κορμικο μου που θα το
βλέπω και θα τ ακουμπαο) και θα με φερνει σωμα για σωμα

λαχταρα στον κοσμο αυτο μ αυτο το καραβι του
ονοματος σου, αιδοία, σ ολα τα ονοματα ολα τα
πραγματα, ετσι κι αλλιώς κι ετσι
ολον μου σ ολην σου
ενα καραβι πλεούμενο
εδω.

Οστρακο μαύρο στον αιώνα
του φωτός και του νερού ανοιγμένο
μονο κι ενα γλυκό κοσμος
της λαχταρας των γαλανών ρευμάτων
και των ψηλών ωραίων κυμάτων
της θαλασσας και της γης και των δέντρων
κοντά στις μαλακες καμπύλες των ζωων
με τ ασπρα ματια, όστρακό μαύρο
στη βαθια μου λευκότητα
που κλείνεις με σκληρά κελυφη
κι ανοίγεις και κλείνεις γλυκό
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και μαύρο φωτεινό
στην τρεμουσα σιωπηλη παλαμη μου
με τ ανοιγμένα παντού δάχτυλά
μιλουμενο αυτο που είσαι
κι ετσι γίνεσαι η γλυκά
που κυλάει στα πραγματα και στους αιώνες
και στο χερι μου που σε κλείνει στον κοσμο
του κοσμου σκληρό κι αιώνιο
μονο ενα όστρακό.
Αργα τα ματια ανοίγουν ασπρα
στ αλαφρα νερα και στις βάριες πετρες
και στα δέντρα που ανεμιζουν φύλλα
το χωμα και τα ποτάμιά που κυλουν αργα
κατω απ τα ολανοιχτα ματια
τ ασπρα οπου λαμποκοπανε οι μαύρες κόρες
το μυστικό που μοσκοβολάει αρχη
των πραγματων και των κοιταγματων
και της ωραίας ζωης της αιδώς
ενα σε δυο κόρες μαύρες στ ασπρα.
Κίνηση
και φτερά και φύλλα και νερα στ ασπρα βαθη της
ψυχής των ανοιγμένων άσπρων ματιών αέρας
εαυτου και πραγματικότητας κι εσενα στ ασπρα
πλάτη του κοσμου
που βλέπουν τα μαύρα όστρακα των ματιών σου γλύκα
του ανοιχτού του κλειστού του ανοιχτού οστράκου που
μαυρίζει κι ασπρίζει και μαυρίζει ματια και
πραγματικοτκτα και ματια της αρχής
Οστρακα χίλια μύρια
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στον άσπρο γιαλό στους άσπρους γιαλούς που φτάνει η
θαλασσα κυμα γαλαζιο κύματα θαλασσες των
ανοιγμένων ματιών στο μεγάλο όστρακό.
Πείνα του οστράκου δίψα του ανοιχτού νε περάσεις
ελεύθερος τις μαρμαρινες πετρες που ανοίγουν και
κλείνουν κι ανοίγουν πείνα του μοχθου διψα του ίδρωτα
που σταλαζει αργα στις πληγές και πίνουν τα πουλιά και
φευγουν στα πλάτη πείνα του κύματος διψα της ψυχής να
φύγεις ολοκληρος κι οχι αλλιώτικος στ ασπρα που κανουν
τα πραγματα και τα κοιταγματα και τα ματια
πείνα και διψα της δίψας της πείνας
του άσπρου στο μαύρο του σκληρού στο ανοιχτο
του καρπού στο στόμα στο σωμα
που ετσι μαθαίνει και λαχταραει
φαϊ και πιοτο,
ω μόχθε που ενώνεις τα πραγματα ποθος και νόημα κι
ωραία πραγματικότητα κορμί σκληρό του δουλευτη που
δένει τη ζωη στο ρυθμικό σκάψιμο της γης
για να πετανε τα πουλιά και να κυλουν τα ποτάμιά
για να γίνονται ολα μετρημενα,
ελαφρα χέρια της γυναίκας στο υφάδι
που αρχίζει κι (υραια πηγαίνει στα πραγματα
με την κλωστή που ανεμιζει δροσερή χρωματιστή
και το χτύπο του ξυλου και του αίματος
στο μεγάλο εργαλείο της των ωραίων θαυματων,
λαχταρα της πείνας της δίψας

του άντρα και της γυναίκας και του κορμιού που
γνωρίζεται κι είναι και παλλεται κυμα στ ασπρα
πέτρα στα γαλαζια φύλλο νεο σ ολο τον πλατύτατο
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κοσμο που κλείνει όστρακό μαύρο γεμάτο
λευκότητα, ω διψα του ανοιχτού πείνα του
οστράκου να φας και να πιεις και να γίνεσαι
όστρακό και να είσαι.

Σταγόνες θαλασσα σταλαζουν στην ψυχη μου
θαλασσα
και λικνίζομαι κουνιέμαι αργα στον ορίζοντα του
χρονου που σταλαζει σταγόνες καιρού καλού ψυχη
μου
και λικνίζονται ασπρα καραβια



7του Τηλέμαχου του Ιερώνυμου του μπαρμπα-Λαμπρου του
Επιταλιωτη
αργα στα κύματα που ζωντανευουν μπροστά στον
ορίζοντα με τον ορίζοντα περα απ τον ορίζοντα της
ευγενειας αυτής που ανοίγεται θαλασσα ψυχη.
Δεν ηρθα να πω, να μαθω, να γινω
ηρθα
να είμαι
γιατί είμαι λιγο
μ ολα αυτα που με κανουν ανθρώπινο κορμί
που μ έχουν άνθρωπο,
να είμαι οπως είναι ολα
οπως το είναι αυτο
το είναι μου που μου ρχεται θαλασσα
σ αυτο το κορμί μου
που σε θελει της ανοιχτής λαχταρας
γυναίκα
παρουσία του ορίζοντα γελαστή μορφή των κυμάτων της
θαλασσας της ψυχής μου
γυναίκα που με είσαι και με κάνεις
να περπαταω ευτυχής στην ευγενεια
της ψυχής της θαλασσας των κυμάτων
των σκληρών χαλικιων των ωραίων κοριτσιων
του κοσμου αυτου που θα παω
ανθρώπινος μέχρι βαθια μου
με μια σταγόνα θαλασσα
αιώνα
να με υγραίνει και να με είναι.
Δεν ηρθα να κολυμπήσω
ηρθα
να μπω
να υγρανθω να νερωθώ
στην ακρη των ολων των κυμάτων των γραμμών να μπω



7στα σχέδια στα χρώματα στη ζωγραφια
στην ωραία που λαχταραω ζωγραφια που ζωγραφίζομαι,
ολη η ζωη μου σχέδια ολη η ψυχη μου χρώματα ολο μου
το κορμί πραγματικότητα μια σαν τ όστρακό το πουλί το
ανοιχτο σου πρόσωπό της αιδώς τα φιλικά σου στηθη τα
αγαπημένα που λείπουν κι είναι εδω, του κοσμου, οπως
τοσα οπως ολ αυτα τα κύματα της θαλασσας των
αιωνων τα καραβια των ξύλων τα βλέμματα των
ανθρωπων δεν ηρθα να κολυμπήσω ηρθα να θαλασσωθω
να είμαι και ν ανθρωπισθω.



Σταγόνες θαλασσα με σταλαζουν και καθομαι μολυβί, καί,
χαρτί, καθώς ζω,
ολ αυτα τα λεω εδω μου, οχι με τα λόγια οχι με τα
γραμματα οχι μ αυτές τις γραμμές μ εμας, θαλασσα,
με ολα μας γυρο καθώς φυσάει αέρας στο χαρτί οπως
στα κύματα και στα φύλλα στο χρονο
αέρας του καιρού της πραγματικότητας, πως να πεταξω
που να στειλω αυτα τα θρύμματα που μου πληγώνουν το
χρυσό κορμί την ασημένια ψυχη με τωρα κι υστέρα μ εδω
κι εκει μ αλήθεια ψέματα μ εγω κι εσυ
πως να πω τα ωραία αυτα λόγια
και να τα πεταξω
στα περατα ομως σταγόνες κλησης
κάλεσμά δυνατό σαν το κυμα
ναν τα πεταξω και να γυμνωθω
και να μπω στη θαλασσα
να με πάρει το νερο και να σε παρω,
ερωτική μου,
γυναίκα μου λαχταρα μου στ ανοιχτα πρόσωπα της

αιδώς
στα παλλομενα στηθη που ευωδιάζουν στα κύματα
σχήματα νεα και παλια
ωραία στ ωραίο επίπεδο του νερού
που κινείται ζωντανό
μ ολα
παρόντα, ματια τωρινά των ματιών μου.
Ηρθα να μπω να σταλαχτώ να είμαι
αυτο που θελω κι αυτο που εχω ισα και λευκά,
αυτο που είναι κι αυτο που είμαι λευκά και ισα
αυτο που λαχταραω και να το και να
και ισα και λευκά
ενα.
Είμαι δυνατός σα σταγόνα σαν κυμα σα θαλασσα σαν



αέρας της ψυχής που τα χει ολα κι είναι ολος
είμαι ολοκληρος αυτο που θελω αυτο που είσαι αυτο που
είναι είμαι ωκεανός σταγόνας είμαι
γι αυτο είναι.
Ηρθα
κι ετσι φεύγω κι έρχομαι.
Περιμενεις.
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Κι ήταν ετσι πια δεν ηταν αλλιώς και θέλουμε ετσι κι αλλιώς
το καθε τι και το καθε τι του
την πέτρα και τις πέτρας της τις πετρες ολες
ολων των πραγματων και των ματιών
του καθενος και ολων
των ψυχών των αοστρακων
του καθε οστράκου
που γελάει γλυκό σχήμα
του οστράκου
της Λαλως-
αυτο θελουμε και καθε αυτο του
κι ολ αυτα κι ολα τ αλλα
που χωρίζουν τις στιγμές μας στα δυο
στα χίλια δυο
σ εγω κι εσυ κι αυτο
και τωρα πλατύ και μεγάλο
και πολυ βαθυ
και στο βάθος γελάς'
θελουμε παίζοντας ωραία
τη θέληση μας τη ζωη μας τη ζωη
το λευκό πλάτος της πραγματικότητας των ματιών
που παίζουν ολα τα ματια
ψυχη και ποθος και πέτρα λευκή
στ ωραίο κυμα που μας περνάει



το περνάμε- Οελουμε και θελω
πιο πολύς απ ολοκληρος κι απ ολοι πιο ολοκληρος απ
ολα μου πιο ενας απο ενα'
λαχταριστής σου και ποθος και γλυκά, όστρακό σου
των οστράκων του καθε τι του καθένα του
γελουμενου κύματος
στις πληγές και στ ανοίγματα και στα ματια
που φτάνει εδω
τωρινό,
αλλιώς πια οχι ετσι ετσι.

Τα πραγματα κι η φωνη μου και τα λόγια
γραμμές μουσικές ριπές του αερα στα
πραγματα κι ολα εδω.
Δεν είναι της λύπης της χαράς του μοχθου
που τα ιδρώνει
του αίματος που τα πλενει και μετα τ αφήνει
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μοναχα παλι πραγματα,
είναι δικα σου οπως είσαι δικη σου
οπως είμαι δικός μου δηλαδη δικός σου
δηλαδη μιλάω μοναχα
ριπές εαυτου φωνής ανασας
του αερα των πραγματων.
Τα πραγματα: θαλασσα ψωμι τρυφεραδα- η φωνη:
αχ κολύμπι μου αχ πείνα μου αχ έρωτα
μου
της θαλασσας του ψωμιού της τρυφεραδας' και τ όστρακό:
Λαλω νατο μιλητα το αγγιχτα το φατο
είναι κι αλλο κι αλλα όστρακα πραγματα
και πραγματικότητες πραγματικα δεν
τελειώνουν.

Ετσι ενα πραγμα είναι αλήθεια είναι ζωη κι
είναι θανατος



είναι όραμα δυνατό στη ζωη και στο θανατο
και στον υπνο που απλώνεται ελαφρό νερο
μεσα απ το ζωντανό αιμα και την αδεια πληγη.
Ετσι αν ερθει το πραγμα
και σπάσει στα δυο τη ζωη,
αν φύγει και την αφήσει στη χαμένη ερημιά,
πραγματικα εκανε
και δεν εγινε τίποτα
τίποτα είναι
οπως οταν δεν αναπνεεις η δε μιλάς η δε μπορεις να πεις,
γιατί τελείωσαν οι λεξεις γιατί παίζεις με τις γραμμές της
γλωσσάς αλλιώτικη μουσική, πραγματική.
Κι ετσι η λαχταρα των πραγματων
δεν είναι πείνα διψα
ήρεμος χορτασμος στο άσπρο επίπεδο
των μεγάλων πραγματων που γλυκαίνουν φωτηματα
πραγματα είναι που λαχταρανε
πραγματικότητα λαχταριστή
οπως τα σωθικά στον ηλιο κι η καρδια στον έρωτα
οπως οταν λες όστρακό κι αυτο είναι ολο
δηλαδη ολα μαζι με τους ήσκιους τους
ως τα περατα του υπνου της γλύκας
που εδω αρχίζουν,
να αυτη η γραμμουλα.
Λοιπον οταν πεις πραγμα παρτο φατο γινετο νατο
αχ
όστρακό
του οστράκου.
πραγμα.
Λαχταρα των πραγματων που είναι,
κοσμος της λαχταρας πλατύς κι ανοιχτος για τα
πραγματα, πραγματική λαχταρα εαυτου
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καθώς το αιμα με περιοδεύει
δικο μου και κοσμικο,
ακούω και βλέπω και θυμαμαι και είμαι
της λαχταρας
των γραμμών των κινήσεων της σταλαγματιας που
αστραφτει πρόσωπό το πραγματικό.
Γη πλατια και στερεά και μανα
ολων των πραγματων, δίσκος χρυσός
στα πολύτιμα του νερού που την αγαπαει
παντού και την εχει ολοκληρη
κι ερχεται γι αυτο απ τον ορίζοντα,
ολανοιχτη σ ολα κι ολα τα δίνει
παντού κι είναι παντα
τωρινή μ ολα τα πραγματα
και χωμα πολυζωο, η αλήθεια
των χεριών μας και των βημάτων μας.
Γη του χώματος που εχεις το θαύμα
πραγματικότητα ευκολομαθητη:
πως η λαχταρα είναι καρπός
ιδια φαγώσιμος οπως το σωμα τρώει
και γίνεται ωραίο κι ορθιο
και παμε οπου θελω οπου θελεις·
πως μ αυτο το σωμα ξερω
ολοκληρο ολοκληρα τα ολα
ίδρωτα η αιμα η σταγόνες του ποθου,
γλυκά του κοσμου που με λεει
και την ακούω κι είμαι εγω'
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πως είναι κι εχω ο,τι είμαι
θες ποτάμι θες πουλί θες φύλλο στον άνεμο,
χερι μεγάλο που κλείνει κι ανοίγει
πραγμα η ονειρο και μετράει
και χαϊδεύει το καθε τι τρυφερά
πέτρα η ωραίο μαστό η μαλλια που φευγουν

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

Ουρανός μεγάλος και, ψηλός και πατέρας ολων των
πραγματων, αγκαλια ζέστη κλειστή μ ολα τα ωραία
παιγνίδια του, ήλιος και φεγγάρι και χίλια αστέρια και
τα σύννεφα του νερού που μιλάνε βροντές και βροχή
και πραγματικότητες και τα πουλιά που πανε κι
έρχονται λευκά και μαύρα και πολύχρωμα κι ολα εδω
στο γαλαζιο.
Ουρανός στέγη του σπιτιού του κοσμου
μίλημα των βουνών και του ορίζοντα
και συμπαν μεγάλο πιο μεγάλο
που πλαταίνει ως τον ποθο
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και τον κλείνει οπως τον κλείνει η σταγόνα
κι ολες οι σταγόνες που τον κατεβαζουν
στις απλές της γης και στις κρυπτές·
καμπύλες που παίζουν στους κυκλους
και σκορπίζονται γαλαζια κι άστρα
και τρυφερες φυσαλιδες δίχως ονομα
ομως ποθος εαυτου κι ουρανοί
τοσο εκείνοι οσο εσυ οσο τα στηθη σου
που ποθείς κι εχει ο ποθος κι εχω πανω σου’
και κλείνει στους ορίζοντες των ματιών
μουσική ψυχής απλα της γλύκας
υψος ωραίο της λαχταρας στα πλάτη της γης
που ολον τον εχει κι ολη την εχει
σπίτι οπου ωραία κατοικούμε.

Ουρανός σερνικός ολος λαχταρα ολος πραγμα
όστρακό για τ όστρακό
ενα κομμάτι ενα κελυφος για το κελυφος
δυο κελυφη μεσα σ ολα
που κλείνουν κι ανοίγουν
οπως ολα τα όστρακα είναι
στο άνοιγμά και στο κλείσιμο
που τα εχω οπως σ εχω και μ εχεις
σταγόνα δικη σου δικη μου
σταγόνα που μας είναι και την είμαστε
σταγόνα όστρακό δυο κελυφη
Λαλω.
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Είσαι εγω είμαι εσυ ει ι ή ο ή α
οπως αχ ή αγαπη ή αγαπημένο νερο θαλασσα που
μπαίνεις αναμεσα και μας λες σταγόνες κύματα
ποτάμιά λίμνες γαλήνιες νερο ουτε βουβο ουτε
λαλούμενο νερο μας και σε λεμε σ εχουμε σε είμαστε
κι είσαι προσωπικο νερο
που απλώνει χαϊδεμένο και παίζει κύματα ουρανου
και γης ενα κυμα ολα ενα τιναγμα νερού, ωραίο νερο
μονάχο μονάχο μας
(είναι ωραίο είσαι ωραία που αλλο δε λεγεται
κι είσαι η γλο^σσα η φωνη μας μονο αυτο
μονο το καθε τι μονο ως εδω
μονο αυτη η μοναξια που ωραία μας αφήνει
μονάχους),
μονη μου ο μονος σου παμε (πέτρινο), ελα (χρυσό),
να (εαυτός μεγας η εγω η εσυ παιδί αγέννητο
παντοδύναμο που μετράει για να παίζει κι
αφηνόμαστε γιγαντιο νερο σταγόνα τρομερή στ
όστρακό στα σκληρά κελυφη κρατς κρατς, κρατς

Γ,Ο
κλείνει σκληρό κι είμαστε απέξω εξοστρακοι: — Παρε να
φας ολα τα όστρακα).

Και μετα βρισκόμαστε να μας εδω
σκληρός μονο κι ωραία
στην ακρη της απλας της θαλασσας
που μπαίνει κι ερχεται αναμεσα ουρανου και γης
γαλαζια βαθια χαρα τους χαρα μας



3και μας γδύνει αργα
και μας μπαίνει γαλήνια μνημη
ομορφιά και στερεό σωμα του πριν
να μας ωραία σχήματα στα νερα
που έρχονται απο παντα στη γαληνη
του κοσμου που είμαστε.
Μέτρα λοιπον τα ψαρια και τα πολύτιμα θαλασσινα
μυστικά χρυσαφια κι ασήμια κι όστρακα και ντυσου τα,
μικρή κι οστρακοφορα, αγάπη μου στην ακρη της
θαλασσας αγαπη μου του πριν αγαπη μου η Λαλω μου
γλύκα του ποθου.

Είσαι κι έρχομαι ΕΙ
των ολων στα ολα
I
αντρας ορθος η ενα ραβδί στο δρομο της Λαλως ω Λαλω
ω ο ο, περπατώ, γυρο ορίζοντας ολοστρογγυλος κι
αγαπημένος και κοντινος ν ακουμπησω ορθος να στον
σπασίυ να τον φτιασω εγω απ την αρ/η για σενα και ν
αρχίσουμε α
και να μαστέ απέξω που είμαστε μεσα, όστρακό στον
κοσμο
στα όστρακα στα κύματα που μπαίνουν νερο.
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Πραγματα τα κομματια μου ωραία όστρακα
αντικείμενα υποκείμενο τους όστρακό
ολα κι ολος κι ολο
παντού το πρόσωπό χιλιάδες
Λαλω
αγαπημενες στιγμές της ζωγραφιας αυτής.
Μια πέτρα ενα βουνο με τα σύννεφα του ενα
χορτάρι με τον καρπό του εκει ως εδω που
κοιταζομαι πέτρα βουνο και χορτάρι.
Κι ας πάρουμε το πουλί αυτο
το λα του δέντρου της δροσερής στιγμής
το πουλί τιραλαμερι
το φτερουγες το ματακια το πουλακια
ας το πάρουμε στη λευκότητα
κι ας τ αφησουμε να πεταει στα πραγματα
πουλί στις ωραίες παρουσίες
να μας παρουν ολα να παρουν
πρόσωπα του προσώπου
Λαλω.
Ενα πραγμα ολα
ενα φύλλο ενα σύννεφο ενας κοσμος εγω εσυ το
δάχτυλο σου



που δείχνει εκει απο εδω κι εδω απο κει, με δείχνει κι
ολος δείχνω και παντού κι εδω.
Θα παω στις κολονες του μαρμαρου.
Παιδί τα θελα αλλιώς, αντρας είμαι παιδί, δεν
πιανομαι
ομως μ εκλεισες ομως με κλείσατε
(ωχ Λαλω, ελευθερωσε με)
μ εκανες αυτο τον κοσμο
με κανατε αυτο τον εαυτό που με ντύνει
(ωχ Λαλω, γδύσε με)
οσα είπες δεν τα θελω
κι οσα κανατε δε μου πανε
(ωχ Λαλω, πως σε ξερω)
είμαι μονος κι αλλιώτικος
ίδιος μ ολα τ αλλιώτικα.

Η σοφία μωρία η αλήθεια πάχνη της ανασας η ζωη
φυλακή του κοσμου.
Τι εχω για ολ αυτα;
Τη Λαλω μου, έρωτα
κι ολα γέρνουν μ ακουμπανε μου μιλάνε
κι είμαι αυτα κι εκείνα
και δεν είμαι μονο ωραία είναι
και δεν είναι μονο Λ
νερα μονο Ο
βουνο μονο I
εσυ
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φωνές των πραγματων πραγματα των φωνων,
ενα ονειρο που ολα είναι, αλλιώς και κανουν καλα
που βγαίνουν ήλιος του μεσημεριού στ ασπρα γελαστα ματια
μου που παίζουν τα πρασινα φύλλα.
Δε θελω τίποτα δεν εχω τίποτα δεν είμαι τίποτα τετιο
δεν πιανομαι κι ας κλείστηκα
σ ολ αυτα που είναι η δεν είναι
και μου μιλάνε και μ ακουμπανε και γέρνουν
περνώντας τον ορίζοντα τους.

Δεν κοιτάω αυτο το χρώμα που βάφεις
δε φοράω αυτο το υφάδι που απλώνετε
δεν είμαι αυτός ο εαυτός που εισαστε,
δεν ποναω δε μιλάω, εραω
μεθάω
λαλαω
και γδύνομαι ολα τα ξεφλουδίζω πραγματα γυμνότητα
πουλί του πουλιου νερενιος κοσμος
μέτριος
ακίνητος, πέτρα λάμψη στον εαυτό αυρα που μιλάει
σταματημενη αιμα μου.

Ετσι, παιδί καθομαι εδω ο αντρας πληρης εραο)
κι ολα κι ολοι αλλο δεν είναι κι εσυ μονο εσυ, αλλα η Λαλω
μου απλώνει πως είμαι τραγουδαει

πως κλείστηκα μιλάει
πως εραω λαλαει



3

κι είμαι ωραία εδω κι ας είμαι εγω ετσι,
ενας κοσμος μονάχος ολογυμνος.

Αυτο θελω
να μιλήσω οπως πίνω νερο οπως είμαι να
γινω η φωνη μου για να μιλήσεις είναι ΕΙ και
I
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να ειπωθείς και να είμαι πραγμα σ ολα τα
ωραία πραγματα που είναι η που δεν είναι
σ ολους τους ψηλούς φίλους στις λυγερες φίλες και να
χουμε τα ματια αυτα η εκείνα
να μιλάμε και να λεγεσαι να λέγομαι να
λεγεται
χερι που χουφτώνει η παιδί η βουνο κι ολα
στο επίπεδο της παλαμης μας που ερχεται
ερχεται τωρα εδω μπροστά μου.
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Δοστε μου κατι αλλο
οχι ζωη οχι γλωσσά οχι ολ αυτα
κατι σαν τον έρωτα
ομως ερωτικά, του σταλαγματου,
δοστε μου, φίλοι, κατι
ενα πραγμα, οχι αφη,
δοστε μου, ωραία κορίτσια, νερο
να με πιει,
δοστε μου, εδω που με βαλατε κι ετσι,
δοστε μου ερωτικά να φυγουμε.

Ετσι θελω να χαθω σωστά γιατί πολυ μιλάω
την ανασα μου και δε ζω το αιμα μου, πως
γίνεται αυτο το ψεμα;
Δεν κοιμαμαι δεν είμαι ξύπνιος είμαι μονο ο
άνθρωπος σας κι ολα τ ανθρώπινα.

Καιρός καιρός καιρός πια να υπάρξω
και μ αιμα και με γλωσσά και με χαρτί καιρός να χαθω
στα φύλλα κάπου σ αυτη την έκταση η στα ωραία
ζωντανα νερα,



/ (i

κι ολη η σοφία μου στην ξερα
να δοκιμαστεί, με τα χαλίκια στον καιρό,
καιρός καιρός πια καιρός πια
καιρός για το ταξίδι
που περιμενω απο παιδί
καιρός να ταξιδέψω στην απλα
αίσθηση η ξυλο η καραβι
καιρός πια για τη Λαλω
καιρός OJ καιρός.

Αυτη είναι η πατρίδα μου κύματα πραγματα ματια κι ολα ειν
εδω
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γαλαζια πέπλα ίδρωτας κι αιμα της σφαγής που φτάνει απο
χτες στην πόρτα μας καρπός του παππού μας στις ελιες του
με τον τρυφερό τους ήσκιο του μεσημεριού χέρια σκληρά του
ανθρώπου μας που παλαμίζουνε τον κοσμο στο χωρίο μας.
Αυτη είναι η πατρίδα μας η αιώνια
χωρίς αυτο εκείνο εγω εσυ
χωρίς ανεικειμενα του κενού και σκεψεις δίχως κορμί
χωρίς ζωη φυλακισμένη
πατρίδα με τα φύλλα και τις ρίζες
μ αιμα ανοιχτο στους χυμους στις πετρες
στα πουλιά που ταξιδευουν εδω
κι ολα ταξιδευουν η μενουν η γίνονται
πες δέντρο πες βράχος πες αυρα
με τις ρίζες με τα ματια με την καρδια
που χτυπάει παλλεται μιλάει
το αιμα και το νερο και σενα
που είσαι ολ αυτα, ωραία όστρακα,
κι ωραία ωραία ωραία εσυ.
Ετσι αυτη η πατρίδα μας
πραγματα Ιερώνυμος Σωκράτης, γραμμή
των χορών των μηρών των νερών
που είναι ΕΙ και I και Ο
ενας κύκλος οπως ο κοσμος η τα ματια σου
κι εγω μιλάω με το ραβδί μου
και κυβερνάω τα ολα παίχτης
και με παίζουνε ραβδί και κύκλος
και γραφομαι γραφονται A
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και Αος και Οα και Ακαραλαμανα
οπως φυλλοπουλι ποταμοπετρα χρυσοβλασταρα
πετροματια στηθομανα μου νεροειμαι
με το βουνοποθι που χερχοματα
το νανάνανα νανανά να, λα
λάλα λαλά λαλα οπως ολα
ή λαλενια ή λαλικα ή Λαλενια μου
οπως Λαλω μου λαχταρα μου λαχ μου
λαχ ΛΑΧ.
Λοιπον αυτη η πατρίδα μας
το πραγμα κι ο ήσκιος του κι η λαχταρα
και ταξιδεύει εδω για κει
οπως το φύλλο στα ματια το κρασί στην καρδια
οπως πανε τα ματια μου στα ματια σου
τα ματια σου στα ματια μου
ματια που μας κοιτάνε βλέπουν
το χερι μου με δάχτυλά ανοιχτα
ήρεμα.
Και θα φυγω θα φυγουμε απ αυτη την πατρίδα του βαχ του
αχ του λαχ της λαχταρας
για να ρθουμε σε σενα που μας έχεις ζωη και αζωη και A
χαρούμενοι στο καραβι μας που μιλάει ωραίο σχήμα πραγμα
τελειωμενο
γελαστοί με τις πληγές με τη μαυριλα μ οσα λενε



γαλήνιοι ενα αιμα ενα πραγμα στα πραγματα θα ρθουμε
πραγματικοί τετιο ταξίδι πραγματων και θαυματων κι ονείρων
γιατί μας ζεις και μας εχεις κι είμαστε παλληκαρια αναμεσα
στις πετρες στους βράχου στα βουνά στα φωτεινά αστέρια που
αλλα λενε και τα τραγουδαμε του δρακοντα της καρδιας μας
που λαχ λαχ λαχ λαχταει λαχταραει χτυπάει καρδούλα της
ζωης ολο μελι σου πες αιμα σου που σφάξε με σταει και μιλάει
κοκκινο τον κοσμο στα πρασινα στα γαλανα τη γλωσσά τους
των χυμών των επαφών των ηχων να,
ω να μας,
η ανασα μας η πατρίδα μας,
Το νερο κυλάει ο σκύλος αργός στον ήσκιο
το σκοινί τεντωμενο μέχρι τ ωραίο αλογο
το μαχαίρι κόβει το ψωμι στα δυο
και τα σταφύλια στεγνώνουν στο πιάτο
κοντά στα στηθη του κοριτσιού
καθώς μεσα μου γυρίζουν πραγματα και λεξεις
που ξαφνικα γίνονται ενα στα ματια
και γερνει το κορίτσι ποθος
της Λαλως.
Πραγματα του σπιτιού χωρίς γλωσσά ήσκιος γυμνός που
προχωραει και με φτάνει τρυφερός κι εγω λεω μονο για να
είμαι κι οπως είμαι λεω και γίνεται
στο ισο χωμα του σπιτιού που παταω γυμνοποδης
και κοινωνω άνθρωπος του ποθου
της Λαλως ολων αυτών
που αγαπαω κι ερωτεύομαι και ποθω
και δε λεω τα ξερω τα σκέφτομαι θελω να τα εχω
λεω τα ποθω η κανω τ ονομα της,
Λαλω,
καθώς ερχεται το κορίτσι κι ολα γίνονται
οπως είναι, πραγματα σπιτιού,



οπως είναι το σπίτι τα σπίτια στο χωρίο
στους βράχους στη θαλασσα στον ουρανο
στη λαχταρα που τα κάνει
οπως κανω εγω τωρα στο κορίτσι
Λαλω.
Ο σκύλος το δέντρο το πηγάδι το σκοινί που παει
για νερο κι εγινε ετσι το σύννεφο που είναι της
βροχής ομως ωραία είναι σύννεφο
και τα ματια του κοριτσιού που κοιτάνε και γλυκαίνουνε κι
ομως είναι ματια αυτα
του σκυλιου φύλλα του δέντρου βάθος του πηγαδιού με
νερο που φτάνεις και είναι και το πίνεις, αυτα μπροστά μου
αυτός μπροστά τους εδω είναι ολα χωριατικα.

Μεσα στο σπίτι η ζέστα
κι εξω η ζωη να την πας και να σε παει.
Ησκιωνει μελώνει θαμπώνει φως ανασασμος και καημός
εαυτου και πέτρας και χορταριού χορταριού χορταριού
χορταριού,
Λαλω.
Τα λόγια μου καρποί και τους τρωω και με κυλάνε με
ποτίζουνε και το νερο μου λεει και με τραγουδαει υγρο στο
ψωμι στο φρέσκο τραπεζομαντηλο στη γυμνότητα των
πραγματων που μειναν δίχως εμενα κι εμεινα δίχως αυτα κι
είμαστε μαζι,
αυτο είναι ο έρωτας, πες δροσιά,
Λαλω.



Παω λοιπον στο παιδί
πες αυτο που ήμουνα στο χωμα
πες αυτο που είμαι
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κι αντί για μενα αφήνω το νερο να κυλάει το φύλλο
στον άνεμο το σκύλο γυμνό κι είμαι ολογδυτος κι
ακουμπηστος σε ολα είμαι πια ενα εγω σαν την
πέτρα σαν το πουλί που δε με ξερει κι είμαστε σαν
το ποτάμι που ερχεται πάει φεύγει ποτάμι ποτάμι
ποτάμι,
Λαλω.

Εχο^ λοιπον ενα σπίτι στο χωρίο κι εχει απ ολα κι
είναι σ ολα κι είμαι εγω
άξιος να μαι εσυ και σε λειτουργάω ματια
μου και πετρες και γραμμές και το θελω
το θελω το θελω το θελω
αυτο που είμαι εκείνο που είμαι το αλλο που είμαι ολος το
θελω
ποθος λαχταρα της Λαλως
κι ετσι λαλάω λαλημενος λαλούμενος
λαλικος
και σπίτι και κορίτσι.

Γι αυτο γυρίζω στο σπίτι μου
στο σπίτι σας,
όστρακα μου αγαπημένα
όστρακο σας στ όστρακό του κοριτσιού,
πες της Επιμελιδας
της αιδουμενης της αιδεστης της αιδοιας της αιδώς που
σταζόμαστε στη Λαλω.
Ετσι καθομαι κορμί, κι είμαι το κορμί μου η ωραία
περπαταω εδω κι εκει
και καθε λάμψη καθε φύλλο καθε πέτρα να που είμαι ονομα
και πραγμα και λαλικος
ολοτελα λαλημενος, ετσι μ ελεγε κι η γιαγια μου. Ετσι νατα
ολα,
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8.3

το νερο που εχει τ ονομα του
και το πινω και με πίνει και πινομαστε
το ψωμι ζωντανό κι ολο γλωσσά
χίλιες γλώσσες κι ολο το τρωω και με παίρνει
και το παίρνω στην κίνηση μου
κι είμαι κι εγω κοντά του, χερι στο στάχυ
κι οι καρποί και τα πραγματα και τα όνειρα
ενα ενα το καθένα κι εγω ματια
κι ακουμπημα ακουμπημα, ω Λαλω μου,
ολοκληρος αυτο το σωμα, εγω, γυμνός.

Και κοιτάω αυτές τις κουβεντες που λενε
ολ αυτα τα πραγματα αυτής της γλωσσάς
που κατασκευαζει ντουπ γκουπ μπουπ
κομματιαζοντας τους ωραίους μας ήχους
οπως ο ματωμένος φονιάς το αρνακι
κι ακούω μεσα μου βαθια
πως λενε οι σοφοί αυτο κι εκείνο
και τούτο το κοντινο που θελει να με είναι
και παίζει το φυλλαρακι μου μεσα
και λάμπει και φωταει ως τα ματια μου
και να παντα οχι ελεγα οχι
τους λεω
οχι δεν είναι ετσι δεν είμαι ετσι δεν είστε ετσι, την αλήθεια
σας λεω που σπαοαζει η γλωσσά σας οχι σας λεω εγω
που είμαι απ τη ζέστα σας απ την αγαπη σας οχι οχι
σας λεω ιγω ο αυτός ο εαυτός οχι οχι οχι εγω σας το λεω
σαν το παιδί που το βάζετε στο κλουβί για να το ζησετε μη
μη με κόβετε μη τα κομματια μου μη με τρωτέ για να ζησετε
μην τρωτέ ζωη που ξεκινάει φατε πραγματικότητα πεστε
νερο μην κομματιάζετε τα πραγματα μη, θα σας τελειωσω
θα σας κανω στα κομματια μου θα σας φαω, ω, θεριό παιδί
αβαφτιστο, δράκος to ο,
ακίνητος και ποιητης, ελάχιστος και μέγιστος, εγω.
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8.3

Ετσι καθομαι
και το ξερω το εχω το είμαι πέτρα φυτο πουλί του
πραγματος κενο του πραγματος εγω του κενού τίποτα του
κενού

Ν'ι
λαλικος του τίποτα
ολοτελα λαλημενος
ερωτικός της Λαλως.

Αυτός γυρίζω κι ολα τ αλλαζω σωστά και ισα κι
επίπεδα η παρατιέμαι οπως στο νερο
και να στις λάμψεις εαυτου και πέτρας και φυλλου τα πανω
κατω τα δωθε κείθε τα κείνα αυτα να το ποδι χερι η αλήθεια
ψεμα εγω εσυ το εμείς πετρούλα το θελω είμαι το που να
Λαλω
και γελάω ολοκληρος στο γέλιο μου.
Είμαι λοιπον ενας ερωτευμενος ενας ερωτικός
με πραγματα φίλους γυναίκες μ εαυτό
είναι με ο έρωτας και τον είμαι
ΕΙ Λαλω ο ποθος σου
είμαι ο αγαπώ σε
ο αγαπος σου
ετσι.

Αυτός είναι ο κοσμος, το χωρίο μου,
κινούμενα λαμπερα νερα που βλέπουν
η μιλάνε στις χούφτες
η με κανουν και σε κανουν
τροφή χωριάτικη
οπως ο χυμός η αιδω σου
που γελάει αντικείμενα κι υποκείμενα
κι εγω κι εσυ,
πατρίδα,
και ζουμε,



21οπως κυλάει το νερο μενει η πέτρα κι είναι τα, πρόσωπα.
Απ το σωμα μου στο σωμα σου στο ψωμι στο χωράφι στον
ορίζοντα γλυκά ταξιδεύω
με τα πραγματα και τα πραγματικα τους
και βγαίνω απ τον υπνο και τον απλωνω
αναμεσα σ ολα κι είναι ίδιος
με την ανασεμια και τις ριζουλες του
που μ απαντανε με την άσπρη φρεζια
και με το δυασμο και το βασιλικό
και το δικο σου μυριστικό στη γλαστρα σου"
γλυκά ταξιδεύω
γλυκά ταξιδεύω κι απλώνομαι
λόγια κι ολα τούτα
που είναι τα και δεν τελειώνουν
και με ματώνουν γέννηση και θανατος



και μια ζωη άπορημενη,
που είναι τα τά τά τά ταξίδι
και γλυκά ταξιδεύω κι απλώνομαι
και σε μια ακρη μου γέρνω πανω σου
στην αιδω σου,
αγαπη,
και να
στα ματια μου στα ματια σου
να στ αντικείμενα στα υποκείμενα στα κείμενα
ολα να
λα ενα,
πατρίδα.
Κι ετσι που να λεω
λέγομαι λεγεται λε
λεμόνι στα χέρια σου,
πετα το στο γαλαζιο κενο
πετα τα να λαμψουν
αρώματα και σκεψεις και πραγματα
πετα πουλί παιγνιδιαρικο
μονάχο,
πατρίδα.
Ετσι θελω το ταξίδι και γλυκά ταξιδεύω.
Μα τωρα πια φτιάνω καραβι
με χέρια με ποδιά με ματια
καραβι λευκό στα κύματα του ξυπνημου
που απλώνουν νερο στο γιαλό
καραβι του νερού του χωματου του αερα
ολων των δικών μου οπως το σωμα μου
και το ταξιδεύω
του έρωτα και του κοσμου
εαυτό και λαχταρα μου και. λαλαω τραγουδαω γράφω
τραγούδι ταξιδεύω στ ασπρα των χαρτιών οπως του υπνου
οπως του μαρμαρου οπως αυτου του επίπεδου χρονου και



κοσμου που ολα είναι κι αλλα
οπως η πέτρα στην πέτρα ως τον ορίζοντα,
αυτός είναι ο κοσμος που λεει το τραγούδι
και τραγουδιέται στο αιμα στο νερο
στα ματια του φίλου που κλαινε
στον ίδρωτα που στάζει στη σιωπή
στον έρωτα που απλώνει τον έρωτα
του κοσμου, αυτός είναι ο κοσμος.
Τωρα το καραβι περιμενει να βγω απ τη μήτρα για να γυρίσω
στη μητέρα
— μα εγω αλλα θελω κι οχι αυτα
κι ουτε κείνα που είπαν και καναν εγω θελω εσενα λαλικος
λαλημενος κι αλλιώτικος, εγω.
Τίποτα δεν είναι οπως εγω γιατί είμαι εγω στα ολα σ ολους
σας, αγαπημένος,
βγαλμενος απο μεσα σας βγαλμενος απο μεσα μου,
εγω και λεω και κανω
κοσμο και καραβι και κοσμο
και καραβι
και ταξίδι.
Το καραβι περιμενει λευκό
στο κυμα στο βράχο στο σύννεφο στο άστρο
κι ονομάζει κι ονομαζεται
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ω αγαπη:
θεώμαι απ τα ματια μου μια συνεχεία στην αμμο
κι ολα είναι πρόσωπα θεωμενα
θεατρικα σ αυτη την παρασταση
που θεώμαι θεατρικός πρακτικός
ποιητικος και γυρνάω και γελάω
ποιητης
ο ων κι ο ξεων κι ο αιων
παρασταση κοσμου:
τι λενε, αγαπη;
πώς μονο αυτα, αγαπη μου;
γιατί ετσι, αγαπη μου εσυ;
τι να τα κανω, αγαπη μου εσυ μου,
τα σκύβαλα τούτα, εγω σου;
Το καραβι περιμενει μονάχο ζωντανό απ την αρχη του αιώνα
πατημενο κι άθικτο ζωντανό κι αφιλητο στα νερα που κάποτε
τα ξεκίνησαν ολα τούτα και μας ετοίμαζαν ταξιδιώτες.
Πετα λοιπον
με τα ωραία σχήματα των πραγματων με το αρο^μα του
χώρου
με τα λευκά κράσπεδά των περιγραμμάτων που λενε το εδω
και το άλλου και σε μιλάνε
πετα γυναίκες και γυναίκα και Λαλω και ταξίδι
για να ταξιδέψω λαχταρα μας θεωμενη θεατρική θεϊκή,
ποιητικη.
Μείνε στην άσπρη πέτρα ορθη του κοσμου και των αιωνων με
ωραία απέξω μαλλια
οπως εξο^ είσαι απο μενα.
Μείνε
κι εγω θα ταξιδέψω εαυτός και σωμα κι αιμα και φίλοι
μια ωραία τελεία κοινωνία
σωματική μ ολα πραγματικα,
θα ταξιδέψω τα ολα να γλυτωσω απ ολα
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ποιητης.
Ζω κι έρχομαι
απ αυτα που είναι
τοσα χρονιά και τοσους ανθρώπους
μετρημενα,
πριν και μετα και μεσα ωραία.

Στη λευκότητα μ ασπρα ματια δροσερος κι
ακμαίος προς τον κοσμο πορεύομαι
σχηματισμένος της λαχταρας
για οσα είναι και δεν είναι και θελω
μονάχος κι ακέραιος
χρυσός της πραγματικότητας.
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Καλα, το ξερω, να με οπως το θέλησές, πέτρα, χόρτο, πουλί,
με ξερει χωμα και νερο κυλουμενο, με ξερω και είναι.



Μου λες ομως, εδω στα χορταρια που καθόμαστε, τι θα
κάνουμε, μ ολα έτοιμα κι εμας γι αυτο;
Σ αυτη την άσπρη γαληνη, φιλε, ολο το χρυσάφι κι ολη η
σοφία κι ολη η χυμένη γλυκά της γυναίκας ολα είναι,
αντικείμενα, πραγματα τι να κάνεις
αλλο απο αυτο του έρωτα του να του ετσι του αυτα,
όστρακα ωραία σπασμένα κι αφημένα σ αυτο το επίπεδο σε
μας
που κάνουμε και γινόμαστε ερωτικοί.
Αχ αυτός ο έρωτας που είναι ολα οπως είναι,
αυτη η λαχταρα να μιλήσεις οπως είσαι
αυτο το βαθυ σου ματι μπρος απ τ αλλο σου ματι
ως το ματι του πουλιου και του δέντρου
και τη γαλήνια τρύπα του βράχου
μπροστά απ την τρύπα που κλείνει η ζωη
μ ενα κινούμενο βλασταρι η ποδιά προσωπικά
αχ αυτο που με ξυπνάει το ξυπνάω τις νύχτες
και το είμαι πιο εγω δηλαδη πιο εσυ

Γ)Γ»
και πιο εκείνο το φωτεινό αντικείμενο που είναι, αχ φιλε
μου, εσυ, ιγω!
Λεοί, ξερω
τοτε που χωρίς χρονο σταλαζεις τον ποθο σου και πριν
νατος υγρός πριν νατος ζωη
πριν νατες αυτές οι σταγόνες που είναι τοτε που ξερω και
είμαι
— αυτο είμαι παντα
τοτε που βλέπομαι και γίνεσαι βλεπεσαι και γίνομαι δύο,
χίλια δύο και μετα αρχίζουν,
φιλε, οπως το θέλησές, το άγγιγμά κι η ανασα



παντα στη γλυκά'
τοτε που ξερω, λεω
να με πατέρας γιος παππούς
περνώντας συγγενικά πουλιά κλαδια πετρες
η μένοντας για να είμαι εγω
κι ολα είναι,
πες τα, φιλε, ονοματα, πραγματα
κι ακουμπαω βουνά και σύννεφα και νερα
κι ολα αυτα τα χρυσά κι ασημένια
των αστερίων και των βυθών και το λουλουδάκι.
τοτε,
φιλε φιλε μου είμαι ο φίλος
αυτός ο φίλος που είσαι κοσμος εαυτός η σταλαγμός μου,
και μενω φιλικός
του φίλου οπως είναι τα πραγματα.
Λοιπον μπορώ να χανω για τα πραγματα, να τα
χορταρια εδω που καθόμαστε, φίλε μου αγαπημενε, αλλο
απ αυτα,
εμας τα χορταρια το άσπρο επίπεδο,
φίλος εγω αγαπημένος
μπορώ αλλο απο να κανω
και να είμαι του σταλαγματου
η γλυκά του να,
μπορώ να γλυκαίνομαι η γλυκά
το να, πραγμα,
και να το εχω μονάχος
οχι φίλος, οχι αγαπημένος
οχι ο κοσμος ο να ο οικείος,
αλλα ο θελος ο εχος ο πραγμας
κι οχι μακρινός οχι εχθρός
μονο ερωτικός
αλλα χίλιες σταγόνες:
στα χορταρια μας μια, φιλε,
τα χορταρια μας ενα
χίλιες φορές ενα οπως τα χίλια πραγματα



και λεω γι αλλα χίλια
χίλια του χίλια,
θα με καταλαβαίνεις, φιλε,
στα χορταρια που καθόμαστε:
λεω γι αυτα που είναι αυτα
ενα της χιλιάδάς των χιλιάδων
σταγόνων μου
που σταλαζουν στα χιλιάδες όστρακα των χιλιάδων
χωρίς χρονο χωρίς τοπο χωρίς αιώνα χωρίς εμενα χωρίς
εσενα



χιλιάδες μου σταγόνες προσωπικές των χιλιάδων αυτών
προσωπων που να ενα
οπως τ όστρακό που σε παίρνει η γυναίκα η πραγματική.

Είμαι ποιητης.
Εσυ είσαι, φιλε;
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Είμαι λοιπον μπροστά στις εικόνες αλλα
ζωντανός, ενα κομμάτι ζωη που δεν αφήνει τις
εικόνες να είναι να λενε, είμαι
ολοκληρος, ζωη, κομμάτι, όστρακό ζωντανό
και παλλομαι μπροστά στις εικόνες μονάχος
μου.
Με ζωη μπορώ να μιλήσω χωρίς ζωη να
ερωτευτω με ζωη να ερωτευτω χωρίς ζωη να
μιλήσω.
Είμαι μπροστά στις εικόνες τα υλικά μου
που μιλάνε και λεω
ποιητης με τις εικόνες στο τίποτα
οπου η ζωη ωραία πεταει
και γελάει νερο ξεκινημενο
σταλαγμός του έρωτα
ο ποιητης ο ερωτικός των εικόνων
που νατες πραγματα με τη ζωη
νατες λόγια με τα τραγούδια
και να με μροστα σας,
αγαπημένοι,
σ ολον αυτο τον κοσμο που ταξιδευουμε και
μενει αυτός κι οχι άλλος κι άλλος οχι αυτός,
ξερετε, είμαι, ταξιδευτης σας.
Παω καθρεφτισμένος τ ουρανου η της γης αυτής
εγω και κοσμος ολα το ενα
θεατής αμίλητος του σταχυου
και σπορος και γιος μου και πυρήνας
ο αιώνας
ή άσπρη ευθεία μαρμαρου
κι ωραία καμπύλη ατελείωτη
διαμαντι ζωης απο κάρβουνο σώματος
απο ξυλο δροσερο
εραστής ολων αυτών
αγαπημένος των οστράκων
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οστρακικος της αγαπης
που κιναει τις γυναίκες όστρακα
και παλλονται ομορφιά και ζωη
και εικόνες
του καθρέφτη του εγω του σταχυου της ευθείας
και της καμπύλης και κλαδακια δροσερά.
Είμαι στις εικόνες μπροστά
εικόνα, όστρακό, ζωη όστρακό της ζωης ζωη του
οστράκου οπως η γυναίκα που γεννάει και
πεθαίνει οπως τ όστρακό στα όστρακα.
Λοιπον όστρακα οι εικόνες κομματια ολοκληρα
οπως η ολοκληρη τελειωτική γυναίκα κι ο κοσμος ο
οστρακος στα όστρακα των εικόνων που γέρνουν στ
ασπρα και μενουν και κινούνται μπροστά μου

η πανω μου και χωρίς εγίυ
κι αν σας μιλάω, αγαπημένο
είμαι εραστής, ερωτικός
χωρίς εγω
χωρίς εικόνες
χωρίς όστρακα
τίποτα
λαχταριστής, ξερετε.

Ετσι. όστρακό ο κοσμος καραβι απ το τίποτα
στο παντού και παμε οι αγαπημένοι
κοινωνωντας εαυτό και ζωη κι ομορφιά της
πραγματικότητας.
Κάποτε λαμπουν τα ματια του Αντρεα κάποτε ο Νικος
βρίσκει κατι νεο κάποτε ο Σπυρος τα βρίσκει ολα κι
αραζουμε στο καταστρωμα της ζωης ευτυχείς κι
ωραίοι, ώριμοι κι ολοι οι φίλοι οι αγαπημένοι, ο
Κώστας ο Διονυσης κι ο Περεφωντας κι ο Αειφων κι ο
Σωτηρης κι ολοι οι χίλιοι τραγουδανε λενε υπαρχουν
ακέραιοι και κοντά μας, ολη η συντροφιά η κοινωνία
μας.



Μοιράζουμε ψωμι του σταριού και κρασί απ τις φίλες μας τις
ρόγες και μαζι κομματια ψητη ζωη ελαφιού και τρώμε πίνουμε
οστρακευουμε και μας τρώνε μας πίνουνε μας οστρακευουνε
τα σταχυα, οι ρόγες, το ελάφι και τρεχουνε μαζι μας στα
κύματα εικόνες,
πες όστρακα που πλεουνε
η στεγνώνουνε φρεσκοσπασμενα στο καταστρωμα ολοκληρα
μνημη της υδρίας τους
που τους σπάστηκε γεμάτη νερο.
Η πες το καραβι. μας εσπασε ξυλα και κύματα και κομματια
ωραία καρρα ζωγραφισμένα στο χωμα στα υψώματα και
στους δρομους και παμε γεροί κι ορθοί και ξαπλα, ολοι οι
αγαπημένοι η παλι σκορπίζουμε ολο ψυχη σ αλλα όστρακα
αλλα αντικείμενα που ορμανε παντού στο χωμα στη
θαλασσα και στον αερα και μεσα εμείς, οι αγαπημένοι, με
μηχανές, αχ τι φτιαξαμε, αστροκινητα θαλασσοκινητα
χωματοκινητα, αχ παιχνίδι ταξίδι στο χωμα και στις
καμπύλες και στα τελειωμενα νερα, μας κοιτάνε πουλιά και
ψαρια κι αστερακια χρυσά κι ενας αστρακας μ ασπρα γένια
μας κοιτάει μας κοιτάει ίδιος παππούς.
Και παμε, οι φίλοι, μ ολα αυτα κι αλλα πολλά καραβια
αυτοκίνητα αεροπλανα ταχυλαλα μ ολο τον κοσμο
παμε κι ερχόμαστε και μας έχεις, φιλε αγαπημενε που μας
είσαι
Σπυρος και Νικος κι Αντρεας και Γιάννης και Νιπερουμ και
Ντιμπανταμ και Λας, παμε κι είσαι κι είμαστε κι είμαι, φιλε,
ολοι αυτοί κι είναι, φιλε, ολοι αυτοί εγω, της αγαπης, ολοι

ι ο;ί
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παμε, φιλε μας, εσυ πας;
Κι ολη αυτη την εποχή του αιώνα το αιμα μας ταξιδεύει απο
χερι σε χερι σε ματι σε κυμα σε ξυλο στεκεται λιγο στ
αγαπημένα του όστρακα σ αυτο κι εκείνο που ασπρίζουν με
τις γλυφές τους μας λα γλυφές μας τους με τις γλυφές και παλι
νατο στην καρδια και στο μαχαίρι και στο χερι
— αχ χερι που χύνεις αιμα στον κοσμο
αχ κακοχερι κακοαντρεα κακονικο κακοσπυρο αχ το ταξίδι
το ταξίδι αχ και να ναι λεει της ζωης.
Και παει το ψωμι απ τον ενα στον αλλο μας και μας μουσκευει
το κρασί και τρεχει το ελάφι αναμεσα μας, ελάφι της ζωης
και ποιος να φαει να πιει να ζησει
— ολοι μωρε λεβεντες
ολοι μαζι σ αυτο το καραβι του οστράκου που είναι παντα
ολοι τρώμε τη ζωη μπουκιά μπουκιά γουλιά γουλιά
άνθρωπος άνθρωπος
ολοι μωρε διψάμε της λαχταρας
ολοι σπαρταραμε.
Κι αν φας τη μπουκιά μου κι αν πιεις το κρασί σου
άνθρωπος γι άνθρωπος
ζωη για ζωη,
πανε κυλάνε προχωρανε,
να οπως τα νερα ολος ο ωκεανός ετούτος
που τον παμε αγαπημένοι του καραβιού μας.
Ομως παίζουμε σκορπάμε κι είμαστε
στις στεριες του χωματου στις σπηλιές του χρονου
ψηλώνουμε κονταίνουμε μαυρίζουμε
σπάμε τα λόγια μας
— και παμε να μείνουμε, λεει,
όστρακα δίχως σχήμα κομματιασμένα
κι ετσι μενουμε
κομματια στα κομματια του μυαλου μας' ομως, οχι μωρε,
όστρακα θα πει κομματια κομματιού ολοκλήρου
του ολοκλήρου του ολου που κομματιαζεται
θα πει οστρακευουμε
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δηλαδη είμαστε και μη μιλάτε
γίνετε το μιληθείτε του
οπως του μιλιούνται τα ολα του ολου
του οστράκου στα όστρακα
του εσυ στο εμείς στο εγω στο εσείς
μιληθείτε του και γίνετε του
Κώστας Γιώργος του ψωμιού
στο κρασί του Βασιλη και του Τιρενερε,
ταξιδευουμε.
Ετσι παμε, φιλε, ξερεις.
Λεω με τρώει ο καημός, συντροφιά και παιγνίδι, λεω τι να
κανω τι να είμαι τι να πω που ετσι παμε
δυο χιλιάδες χίλιες όστρακα χρόνων;
Κακο ταξίδι καλο το καραβι κακο
καραβι καλο το ταξίδι τι να γίνει;
Ταξιδευουμε
— εσυ, φιλε, ταξιδεύεις;

Θα τα φτιάξουμε, θα τα δούμε, θα τα πούμε. Είμαι ο ποιητης.
Ετσι, είναι
πες ενα άσπρο επίπεδο η παλαμη σου
εδω γέρνουν τα χόρτα κι ακουμπουν οι νεκροί μας
τίποτα δε χάθηκε ολα είναι
τα χρώματα το μεγάλωμά τα ματια
ξερουν ολα κι είναι
η δεν είναι
σ αυτη την παλαμη σ αυτα τα κινούμενα φύλλα.
Ολα είναι και τίποτα δεν είναι, πεις δεν πεις βλεπεις δε
βλεπεις ζεις δε ζεις,
ολων είσαι ολα σου είναι εισαστε
είμαστε,
οι αγαπημένοι,
ο Σπυρος ο Νικος ο Αντρεας, ο Γιάννης ο άλογος ο χορτος ο
γραμμής ο πους κι ο τις κι ο πότες συντροφιά
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του κοσμου αυτου που τελειώνει
τελειώνει και νατος
άσπρο επίπεδο παλαμη ζωντανή.
Ετσι είναι
στ ωραίο τίποτα που γίνεται πραγματα
στ ωραίο πραγμα που γίνεται ζωη
στη ζωη που ζει τίποτα αλλο απ τα ολα
κι είναι αλλιώτικη
ολη.
Και παμε.
Η πλώρη γυαλιστερή και τα χέρια μας ζέστα, η θαλασσα
θαλασσα τα κύματα τιλειωμενα στα κινούμενα ματια.
Καθώς το νερο μπαίνει μεσα μου λεω, δε γίνεται, ολα τα
βρεχει αίσθημα κι υγρότητα
λεω, δεν είναι γλωσσά αυτη, αδερφε μου, λεει και δεν είναι,
γεμίζει τον τοπο γεύσεις κι αισθήσεις και τετια πραγματα
και λεω, να η θαλασσα οχι αίσθημα.
Ετσι, καθοος προχωραμε πρωι στο νερο τα ματια μας
μενουν στην απλα κι ολο φεύγει χρυσή στα χρυσά μεγάλη
στα μεγαλα που απλώνονται και διπλώνονται και φυσάνε
πέπλο στα γαλαζια και τα υγρα πέπλο που αγγίζουμε και
μας αγγίζει πρόσωπό χίλιες φορές κι ολες αλλιώτικο.
Λοιπον τι είναι ολ αυτα;
Νατο και νατο και νατο και νατο
που υψώνεται δέντρο κι αργα κρεμάει καρπούς σκουληκακι
με ματακια ολο ήλιους πραγμα που μεγαλώνει μπροστά
μου
κι εγω που είμαι και λεω.
Ετσι γίνεται και διπλώνεται κι απλώνεται αχαραγα χρυσάφι



αχαραγο, μαλαματένια μου, σταλαχτο σου
αντικείμενο μου δάκρυ μου σπέρμα μου.
Πρωι στη μεγάλη θαλασσα κι ερωτεύομαι πραγματα οντα ζωη
ερωτεύομαι σταγόνες ψυχικές υγρές
δε μιλάω τη χτεσινη μου ωραία γλωσσά
λέγομαι σπέρμα σπορά σπαρμένος
κομματιασμένος μ ολα ενας
εγω εδω εκει,
σταλαγματενια μου,
με σταλαζεις.
Ετσι λοιπον
ξερω και είμαι και λεω ερωτικός
πραγμα φρέσκο απ το νερο η απο πουθενά
ενα πέπλο που αρχίζει κι απλώνεται και διπλώνεται στη
θεοτική σου γυμνότητα που αρχίζει άλλου
καθώς προχωραω πρωι στη θαλασσα με το καραβι μου
τη Λαλω μου κι έρχομαι,
παλληκαρια φίλοι αδέρφια,
έρχονται
κι έρχομαι.
Ωχ ποσα ξερουμε
ποσο απλώνονται και κομματιάζουν τον ορίζοντα και μενα,
ολο αιμα.
Μου τρώει η γνώση τη μπουκιά και χύνει το νερο και δενει
φτιαγμένα σίδερα σου πίνει το αιμα, αδερφε μου, να γίνει
εξαποδω ζωη.
Τετια σοφία που μονο ξερει κι ετσι κάνει
και σε καρφώνει βολι στο σταυρό
και παει, λεει, η ζωη
και τη μαζεύει, λεει, γυρο του πραγματα
που δεν τα είναι και δεν του είναι



και του αλλαζει τα ματια, τα στραβώνει.
Γερο γερο που πείνας, παππούλη, που το ψωμι σου το
μακραίνει η γνώση απο τα ζωντανα σου δόντια και γερνεις
και τρως τη ζωη σου κι ετσι σε παίρνει το χωμα σου, παιδί
παιδακι τρυφερό που σε βαζουν σ αυτα και σε χωρίζουν κορμί
της αναγκης και σκληραίνεις αυτός ο άνθρωπος χωρίς τον
παραδεισο το δέντρο το χορταρακι, ψυχη που σε πήραν απ
τους σοφούς κι απ τ ονειρο κι απ το σωματικό σου ωραίο και
δερνεσαι μ αλήθεια ψεμα ζωη θανατο, ολ αυτα, λεω, τ αρχαία
και τα μαύρα, γιατί, καραβι μου,
γιατί, Λαλω μου,
γιατί, φιλε, γιατί, μωρε της γνώσης, ^
γιατί μωρε γκραμπατζαβραμ,
ουουουγ — μιλα μωρε, ^
πες δέντρο, φύλλο, λιοντάρι, εαυτός
πες, μωρε, πες, μωρε, λεγε
— τίποτα δεν εχεις
τίποτα δεν είσαι ,
μονο τρως το ψωμι του γέρου, ^
σκοτώνεις το παιδί άνθρωπο, βιάζεις τνη ομορφιά γυναίκα
και δεν είσαι, μωρε, μονο ξερεις και τελειο^νεις στα λόγια
χωρίς κοσμο χωρίς αυτους τους ανθρώπους χωρίς εαυτό
χωρίς γυναίκα να γεννιεσαι ωραίο πρώτο παιδί στα πρώτα σ
αυτα,
μονο σπρώχνεις στριμώχνεις πνίγεις τη ζωη, μωρε,
τη ζωη του ολου το αντικείμενο σπας κομματια και αριθμείς
απαριθμείς αριθμητικός
μπροστά στο καθαρό γυαλιστερό σκληρό όστρακό της
πραγματικότητας, αντε μο^ρε να τελειώσεις το δρομο σου
χαζός που φτάνει εδω με ματωμένα κομματια και λαχταρανε
εαυτός στη γνώση σου. Παππούλη μου παιδακι μου γυναίκα
μου, μάθετε με γιατί μ αλλη γλωσσά οχι αυτη των σοφών
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που αυγη στη θαλασσα περνάνε βιβλία πραγματα.
λόγια τοσα πρόσωπα

οχι να μου πείτε ολη αυτη τη γλωσσά του ανθρώπου
οχι να γίνετε πραγματα του κοσμου
να δω παλι και να μιλήσουμε
οχι την ωραία αλήθεια του ετσι πραγμα
°λι
— λαχταριστα της πείνας της γνώσης του τετράγωνου ποθου
που δερνει τον κοσμο κομματια του πονου κι αφήνει γυμνό το
αιμα, ερωτικά της οδύνης να γίνεσαι της πείνας της γνώσης
του ποθου και να είναι ολα σκόρπια και να χανεται η
ευγενεια η γλυκά η ζωη ολος αυτός ο κοσμος στο σκοτάδι
χαοτικού νερού κακού εαυτου
που παίρνει το ψωμι δίνει γνώση παίρνει τον έρωτα και
φτάνουμε σ αυτο, στο ταξίδι προς τα σενα
σ αυτο τον έρωτα που είμαι να λεω και να είναι,
πραγματικα να είμαι παππούλης παιδί γυναίκα σπορος
ύπαρξης κι ανυπαρξίας πραγματος και ζωης το όστρακό
κι ετσι σταγόνα φύλλο εγω.
Γι αυτο πινω νερο και είμαι.
Γι αυτο κοιμαμαι κι ονειρεύομαι.
Γι αυτυ περπαταω σ αυτυ το δρομο και κοιταζομαι
κι είμαστε, παππούλη παιδακι γυναίκα,



και μάθετε με μαθατε με με μαθατε
και σας έμαθα, λα,
μαθευτήκαμε
και μαθαινεται πρωί. στη μεγάλη θαλασσα
μαθός αστραφτερό, τίποτα
όστρακό.
Ενας κοσμος
χρυσάφι της πραγματικότητας
που μενει και μετα απ τα ματια μας
και κινείται ταραζεται ζωντανεύει νερο
κι αναδύεται ακίνητος
άσπρος κίονας στημένος
πιο ορΟιος απο μας
μ εξοχες διπλώματα τυλίγματα και συστροφες ολος αυτη η
γλωσσά και μενει
και μενεις καθισμένη κατω του ακουμπησμενη
με τα ποδιά να τα παίρνει να τ αφήνει το νερο μακρινή,
Λαλω, κοντινή πραγματικότητα στο τίποτα.
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Κι εγω εδω, στα κύματα.
Μονος και γυμνός,
ολος έρωτα και γλύκα της λαχταρας
να είναι ολα ετσι, οπως είναι
καθε στιγμή να είναι η καθε στιγμή
κι εγω να γίνομαι πια πραγματικότητα
οχι να λεω τούτα τα λόγια
που εχουνε στοχο
τα λαχταρισμενα τα ερωτικά
να είμαι αυτο που είναι
να είναι αυτο που είμαι,
οχι τετιος λόγια.
Εχω ν αδειασω νερο αρχαίο ν αρχίσει η πηγη μου εχω να
ερωτευτω να εξαντλήσω την πηγη μου εχω να ζησω τα ολα
όντας εγω.
Και ταξιδεύω, ανθρώπους πραγματα κι εαυτό
κατα σενα,
ευδόκησε.
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Πρωι
βγαίνει, το νερο κυματακια μ απλη γλωσσά
πολλά λόγια κοντά στον Τηλέμαχο που
περνάει., κοντά στον Ιερώνυμο κοντά σε σενα
μπροστά μου στο πρωι της άμμου και της
θαλασσας.
Πως γίνεται κι είμαι ίδιος εδΜ παντα χρονιά
και χρονιά;
Πως γίνεται και ρωτάω και ζητάω εργα κι
ανθρώπους και πραγματα;
Πως γίνεται και λαχταραω
κοντά σ αυτη την πετρούλα της άμμου
ετσι ακουμπησμενη;
Γίνεται μ αυτη τη γνώση μ αυτη τη γλωσσά γίνεται γι αυτη
τη ζωη γι αυτα τα πραγματα γίνεται απ αυτα τα
ερωτηματικα που ταξιδεύουμε. Ομως η γλυκά μου λεει (((κι
αν ολα είναι αλλιώς;))
((να βγάλω της συνήθειας το γυαλί»
((ολα οπως ήρθανε καλα, είμαστε εμείς») καθε στιγμή
χρονιά και χρονιά που είναι η καθε στιγμή και το λεω και το
είμαι και στ ωραίο πρωι παλι το γίνομαι μια γλυκια
σταγονιτσα που τρεμει ευτυχία εξω μου και με υγραίνει
σαν τα κυματακια που ερχεται ισα η θαλασσα
και, το εχω παντα χρονιά και χρονιά
την καθε στιγμή που την είμαι η καθε στιγμή,
νατο
ετσι



νατο.
Κυματακι διπλώνεται ωραία πες η ζωη
πες τ ωραίο επίπεδο που είμαι φυτο ζωο αντρας κι ενα
πέτρινο πραγμα πες ολη αυτη η αναγκη να είναι ο,τι εχω
μπροστά αγαπημένα ενα.
Ετσι
πως ακουμπαει η πέτρα στην αμμο πως σπάει αυτο
γίνεται αυτη η γραμμή πως είμαι και είναι και
γλυκαινόμαστε και καθε αυτο που είναι το καθε αυτο ολ
αυτα είναι ολα εκείνα το αμμουδακι είναι το αλλο
αμμουδακι ο ποθος μου είναι ολος ο ποθος το κυματακι
είναι κυματακια είναι θαλασσα μια κι είναι ενα
και θα πεσω μεσα ενας κι ολογυμνος ποθος
οχι να ενωθω οχι να είμαι οχι να πω, να κολυμπήσω στ
ωραίο πρωι,
σαν τον Τηλέμαχο που περνάει σαν τον Ιερώνυμο σαν
εμενα χρονιά και χρονιά, θαλασσα που ήσυχα ηχεί. κι εχει
κύματα κι ολ αυτα
και λόγια και γραφτα και ψυχη,
αλλά ντύματα στη γυμνια
που απλώνεται στ ωραίο πρωι
άμμος και θαλασσα
η άλλου βουνά και δέντρα
η άλλου κατακαθαρος σπορος με το χωμα
η άλλου μυστικά κι αλυτα, α ωραία,
πες παντού και παντα
και πουθενά και ποτε, ωραίο ταξίδι,
σαν το πέπλο σου που απλώνει
και μετα μαζεύεται
σαν τα μαλλια σου περα κι εδω
σαν τ ονομα σου
που λεγεται και ει^αι και γίνεται



το ενα τ αγαπημένο
στο πραγμα στη λαχταρα στη γυμνια
κυματακι θαλασσα ολα
και γδύνομαι στη γυμνια
γυμνώνομαι στη γυμνότητα σου
που είσαι ολα
Λαλω μου αγαπημένη.
Φωνάζει η γυμνότητα η γυναίκα η ωραία
το χαλίκι που ακουμπηστα τελειωνεται
το φυτο που μεγαλώνει και με τρεφει
γυμνό και είμαι
η γυμνότητα με καλει έρωτας
αίσθηση και τροφή και λαχταρα
και γινωμα κι απογινωμα και νεο πραγμα
όστρακα της πραγματικότητας
αυτής που είμαι
η γυμνότητα
με φωταει
με κάνει
μ εχει
και είμαι γυμνός.
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Η ευγενεια του νερού μ ανθρωπιζει ερωτικά σ ολη τη
θαλασσα.
Αν είμαι, γίνομαι εδω κομμάτι, αν γίνομαι, είμαι σ
αυτο, αν γράφω, μιλάω ετσι.
Αοιπον, παιδια, είμαστε ταξιδευουμε
ματια του νερού φωτεινά
για τα πραγματα για τις γυναίκες
με την ευγενεια καραβι στα κύματα
που μιλάνε μονο κύματα, νερο, στη σιωπή.
Γλυκά είμαστε
πρόσωπα πραγματικα στη θαλασσα την απέραντη
που τελειώνει και τελειώνουμε πραγμα εαυτου,
γι αυτο γλυκά είμαι ερωτικός.
Η ευγενεια το καραβι μ ανθρωπιζει
για το πραγμα, το νησι, που τελειώνει
με τη θαλασσα μ ολο
στο φως στη σκια, στη νύχτα στη μερα
στον ηλιο που αστραφτει μ ολα
που τελειώνουν πραγματα.
Τίποτα σαν τα πραγματα κι
ολα τους ωραία τίποτα
έρωτας,
ποιητης
εαυτου πραγματων γυναικών του νησιού που
τελιιωνει πραγμα του τίποτα.
Μορφή γραμμές του τίποτα που γίνεται, έρωτας,
που είναι, Λαλω, κι ερωτεύομαι



κι αυτές τις μονές γραμμές τα πραγματα τις μονές
γυναίκες ο μονος του νησιού, ο ερωτικός ποιητης
της Λαλως μου της αγαπημένης.
Και ωραία ταξιδιώτης πουθενά και παντού
μ ολες ως τωρα σ ολες μ ολα
παντα και ποτέ
μονος κι ερωτικός ποιητης
των ολων
να, της πέτρας αυτής.
Βλεπεις,
είναι τι θα πει; τίποτα, κοντά μου τι θα πει; είναι,
αγαπαω τι θα πει; κοντά μου, βλέπω.
Η πέτρα του τίποτα έρωτας γινωμένος, εγω, εσυ
Λαλω.

Μονος
μ ολα παντα παντού και σε
κοιτάω.
Είναι τοσο ολα παντα παντού
είμαι τοσο μονος
σε κοιτάω τοσο
που μπορώ να πω
μ ολα παντα παντού
έρωτας γυμνός
τίποτα.

Και μετα φτάνουμε ολοι φτάνω
παντού παντα σ ολα.
Τέλος.
Οσα είπαμε, νατα, ολα γίνονται ολα είναι
τελειωμενα και τελεία, γραμμές, δεν ξερω, ως
την ακρη, πραγματα, δε ρωτάω γελάω ολα.
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Ελα σ αυτη τη γυμνια μονο είναι που είμαστε
ω τραγούδι Λαλω,
ελα εικόνα της εικόνας μου
πρόσωπό που κοιτάς τ ωραίο τίποτα,
έρωτας
γλυκός
τελειώνω,
τελειώνεις;
τέλος μας,
γδυμένη απ το τίποτα σ εχοο γυμνός Λαλως.
Μείνε.
Τέρψη; Μετα.
Είναι; Τστερα.
Γινωματα, μεγαλώματα, τελειωμενος κοσμο Σε λιγο.

Γλωσσά; Ναι. Ετσι. Μιλα αυτο
που σου ειπα κι ας γίνουμε μ
ολα παντα παντού τωρα.
Απο μακρια έρχομαι.

Ζωη στο καραβι. στο ταξίδι με τα
παιδια
χέρια ποδιά πρόσωπα φίλους με τα
πραγματα για τις γυναίκες τη γυναίκα
το νησι του κοσμου, ταξιδεύω.
Οι γραμμές μου ως το βυθο νερο ως
παντού αέρας παντα πραγματα και
ποτέ οχι, ολα ναι.
Ναι, και είναι ολα που γίνονται είναι
μονο ολα, αλλο τίποτα μονο το τίποτα
που γίνεται ναι κι αυτο κι εκείνο
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και τα λεγόσαστε
κι οσα λέγονται
κι οσα δε λέγονται είναι
κι οσα λέγονται δεν είναι
κι ολα, το καθε τι
που γίνεται παντα παντού ολα
που είναι ποτέ πουθενά τίποτα
ολα τα δεν κι ολα τα ναι
ολα τα τίποτα
ναι τίποτα,
ολα ναι.
Δε λεω για να φυγω
γράφω που είναι
ολα είναι και γυμνός τα βλεπο^
παντα στη θαλασσα
ταξιδεύω.
Ετσι ζωη
ολη στο πιο μικρό
λαχταρα στο πιο τιραλαρα
ζωη ζωη ζωη
πλημμυρισμένη
θαλασσα ολα.
Λιπαράμ λάραλάρα Ντιμπαντούμ άλα
μάλα λίρα λέρα λάνανά Ωχ Μαϊρινα
αχ μαϊλινι ω μανάμι μανα μου
λαχταρα μου γυναίκα μου
ωχ γυναίκα,
ταξιδεύω
το καραβι σου
στη γλωσσά μου, τα>ρα.
Κι ας είναι νησί αυτο,



16

στα κύματα παλμικό
καρδια της γλύκας
του νερού που παει στο νερο
και είναι ολα μαζι θαλασσα
παλμική ενα σωμα,
νησι της θαλασσας των νερών
ολο φυτα και ζωα και πουλιά
και τον ουρανο τους,
ολα ολο παλμικό
δικο
σαν το γλυκό μαύρο των ματιο^ν σου που
βλέπω νησι στ ασπρα γαλατα
υγρα βαθια, πλατια,
αυτα.
Η γλυκά ερχεται πραγματα
νερα ποτάμιά παλληκαρια των
γυναικών που σκορπάνε
δροσιά στο φως του νερού στο
νησι
και λαμπουνε σώματα ποδιά στηθη
εφηβαια αιδουμενες αιδοιες αιδοία
γλυκά γλυκές εαυτου γλύκες μου.
Είναι τόσες είναι αυτές είναι ολες
οπως ολα τα φυτα ζωα πουλιά
νερα που κυλάνε δικα μου
του κοσμου παντού
μ ολα τα πραγματα σ ολες
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είναι ολες
δίκες μου εαυτός
αιδώς αυτο αιδοίο
εγω κι ολες, σεις
Εσυ
Λαλω.
Ωραίες πραγματα
δίκες μου αγαπη
γλυκές παλμός αιδοιος
που απλώνει θαλασσα για το νησι
και κλείνει γλυκό σκοτάδι του τίποτα
ολα πρόσωπό, Λαλω.
Ολες πραγματικότητα κι ολα είναι
κι είναι παλι κι ολο είναι
κι ετσι είμαι και τα είμαι και τα εχω
αιδοιος των πραγματων
του γλυκου τίποτα
του αιδοίου.
Ολες, ωραίες, αιδοιες τελειωμενες ολοκληρες
παλλομενες πρόσωπα της Λαλως αιδοίο πραγμα.
Νησι παλμικό
καρδια μου καθαρή του νερού και μιλάει μου
μιλάει μιλάει παλμός, αυτα λεω του χαρτιού νερα
του αιδοίου νησιού που παλλεται καρδια νησι
του νερού αιδοίο
θεϊκό πραγμα γυναικών νησιού κινουμενου στ
ασπρα μαύρο ματι, τα ματια σου που τα
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βλέπουν ολα γλωσσά σεβαστή θεϊκό πραγμα.
Ετσι οι θεες μου τα μοιράζουν ολα τα φύλλα τα
ζωα τα πουλιά πραγματα
τις αύρες τα μαλλια τα ματια που λαμπουν φως
δροσερο τρυφερό καρδούλες
ποδιών στηθιων εφηβαιων
μαύρων ξανθών λευκών γλυκών αρωματων
ολες αρωμα ψυχής
πραγματικής θεϊκής
ολες γλύκα ντροπή πραγματων
οστράκων νησιού
νησακια σκόρπια θαλασσινα
της αλήθειας
δωθε κείθε εδω μακρια
εκείνη αυτο
κοσμος στα πολλά
αιδοιος
καρδια καρδούλα μου αγαπημένη.
Ωραία η πράξη ωρα ο κοσμος
αιδοία η γλυκά αιδοίο το πραγμα
ωρα αιδοίου της γλυκιας πράξης
που αρχίζει και τελειώνει κι είναι
πρόσωπό εαυτου
γαλήνιου τελείου αιώνα
που ασπρίζει προσωπικος και γυναικείος
γαλα μας
κι ανασταινομαστε και τρέφονται και κινούνται ολα
γλυκός εαυτός, αυτο που ξεκινήσαμε κι ερχεται θεϊκό
σεβαστό του αιδοίου θεος
πραγμα.
Ω καρδούλα μου είναι
και λεω και μπορώ να λεω και να λεω
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και να κανω και είναι και γίνεται
αυτο μονο, πραγμα
πράξης θεου
πραγματικού,
ω καρδούλα μου
είμαι
κι εδω κι εκει και παντού
και παντα και ποτέ και οχι
και του αιδοίου, νησιώτης ελεύθερος

της πατρίδας ολοκληρος
και. ταξιδεύω μ άσπρο προσωπικο καραβι
πραγμα
ολοκληρο των πραγματίον του αιδοίου νησιού
θεϊκό,
έρχομαι ολο το βάρος στην αλαφραδα
κι αλαφρωνω νερο
του νησιού και το κιναω
στ άσπρο μαύρο
κορη κόρης ματιών
που με βλέπουν
των πραγματων
ολο το βάθος τίποτα,
πραγματωμενος.

Ετσι μπροστά μου το ταξίδι το νησι εσυ αιδώς
πραγματική
κι είμαι ολοκληρος ολα τα πραγματα ολοκληρα,
καραβι στ ασπρα νερα
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του υπνου του ξυπνου του ονείρου
νησι σ αυτα τα νερα
του γαλατου
που πινω κι είμαι και μ απλώνουνε
και γλυκά κανουν το νησι και το παίζουν
ποτάμιά, γυναίκες ποτάμιά,
είμαι ταξίδι και νησι,
γαλα που γίνεται γλυκό
κι είναι άσπρο,
είμαι γλυκά του γαλατου
που με γεννάει και το γεννάω
είμαι η γλυκά που γίνεται
κι είναι ολοκληρη
τωρα
ω Λαλω.
Είμαστε χίλιοι, ενα πρόσωπό χτες και τωρα κι
αύριο παιδια παλληκαρια γέροι ολοι εμείς εσείς
εγω εσυ, αδερφε μου φιλε της καρδιας
που κινείσαι αργα στο γαλα του χρονου ολος
πρόσωπό ματιών
που με κοιτάνε απ τη ριζα μου στη γλυκά του
γαλατου
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και κινούμαι αργα καραβι
αντικείμενο ολων αυτών
και υπάρχει μονάχο
στ ασπρα απλωμένα τελειωμενα πλάτη
της υγρής γλύκας
και ταξιδεύει ευτυχισμενο
γλυκό
ταξίδι της γλύκας
ταξιδεύει η γλυκά
στο τελειο τελειωμενο απλωμένο
τωρα
Λαλω.

Κι ετσι ταξιδεύω έρωτας,
πέτρα που ευτυχισμενη είναι και μενει και
κινείται στο γλυκό κυμα του νερού στην
αμμουδια ως περα
και βουλιάζει κι είναι πια των πραγματων του νερού και
γίνεται παλι πέτρα χαλίκι άμμος άσπρη, έρωτας
νερο που απλώνει κι ερχεται στο ποτήρι και στο εφηβαιο
σου στο νησι και στο δικο σου και στα στηθη σου και
στην ελιτσα σου, Ιμουλα, και στα μαλλια σας και στα
ματια σας και στις ρογιτσες που δείχνουν τα βυζακια σας
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και κυλάει οπως το παίρνουν ανοιχτοί παλλομενοι οι
γλουτοί σας και πια γελάει και λάμπει που γύρισε και
λαμπουν τα ματια σας γελάτε θεες αιδοιες του αιδοίου
του νερού του αιδοίου νερού του αιδοίου αιδώς
που αφήνει τα πραγματα να είναι
κι ωραία γίνονται
με τις ωραίες χίλιες μυριες ολες
τις γυναίκες
ματια βυζακια ερωτικά
γλουτοί, ω αιδώς αιδοία εδια ε ι α α
α μου και α σου Λαλω
ο,
νησι του νερού
αιδοίο εδιο ολες
όμαιμες ομοριζες ομοπραγματες
και ξεκινάνε και τρέχουν και μενουν
εκευθερες του ε και του ι και του α
και του ο
Λαλω.
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ι

παλληκαριων

Στο νησι μου οι φίλοι παντα
κι ολοι εδω και παντα ωραίοι
κι αγαπημένοι
κι αιδοιοι, ω σέβας,
και κάνουνε μιλάνε, μιλάνε κάνουνε
λενε και γίνομαι
οπως είμαι.
Οι ωραίοι άσπροι μακρια μαλλια γέρο τα
ματια που ολα τα λενε ο πεθαμενος μου
όντας πατέρας οι σοφοί, ωχ, ακούω
ξεφυλλίζω χαρτια του γαλατου φύλλα της
καρδιας κι ολο φαίνομαι μαθαίνω και γίνομαι
που είμαι
πραγμα άνθρωπος Ελληνας
Σωκράτης, πραγμα
του γέροντα μας του νησιού και των
και της αιδοιας θείας Ελένης
θεας αιδοίου
που με παλλεται,
πραγμα του άλλου κι εκείνου κι εσενα κι εσας
κι εμας ονοματα γινωμένα, πραγματα της
γλύκας της ανασας του είναι κι είναι παλι κι
είναι ολοκληρο κι ολα είναι
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οστράκων στη μεγάλη αμμουδια του νερού
άσπρων χαλικιων στο φως
και πέφτουν μπαίνουν μενουν
είναι στο νερο
και τα μαθαίνω
και γίνομαι που είναι
ονοματα ονοματα, ω σέβας, ονοματα
αιδοία,
αιδώς,
αγαπημένοι φίλοι
ω δασκαλοι της λατρείας του λαμπερού γέλιου που
απλώνει γυαλαδα μ ονοματα
Σπυρος Νικος Γιάννης Νωντας Αντρεας
Ενας Ουτις Κατις Λα
ονοματα πραγματα μου
αυτής της ω πραγματικότητας
φίλοι της ζωης των πραγματων
αιδοιοι
αιδώς
έρωτας.
Ολοι οι αγαπημένοι μου φίλοι απ το χερι η απ το χαρτί
παντα των ματιών στα πραγματα η στα βιβλία στο
πλατύ άσπρο επίπεδο χωρίς φοβο μονο δεος μονο
ασπραδα, έρωτας γυμνός.



Γυμνός στις γυμνές στη γυμνότητα νησι μεγάλο σα
ματια των ματιών μου των γλυκών μαύρων ματιών σας
των ματιών
νησι ματια που βλέπουν και κανουν και λενε
ολο τον έρωτα ολα του έρωτα
χίλια πραγματα
γυναίκες ολες
με τ ονομα τους
αυτη μονο
γυναίκα
μονο Λαλω κι ολες του νησιού της κόρης των ματιών
κόρες των ματιών μου των ματιών
των ματιών του νησιού.
Οταν πεθανα
στο νερο στο φαι με τον πατέρα μου με τα
ζωντανα με τα σχήματα με τα πραγματα
πραγματικός του έρωτα,
γεννιόμουν απ την αλλη μέρια
του πραγματος αυτου
πρώτου αιδοίου
αιδώς, ματια μου
κοιτάτε
βλεπετε
είναι.
Μετα, το ταξίδι ωραίο που έγδυνα τα
πραγματα γυναίκες αιδώς
αιδοιες ματια στηθη αιδοία
ποδιά που αρχιζαν χέρια που έφτιαναν
στο φτιαγμένο επίπεδο
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της πλατιας μεγάλης αμμουδιας με τη θαλασσα κι
έσταζαν νερο αιδοίο αιδοία
της ναι και της που και της τωρα και της οχι και της
παντα και της γέλια και της γλυκό δροσερο κλαμα ψυχής
και της ελα, να ολα τα πραγματα

και της ο, α, ι αχ καλε μου
και της φόρεμα απλωμένο, της χερακια,
της ποδιά μεγαλα ανοιχτα του δρομου,
στηθη να, χέρια μου
άγγιγμά μας, πραγματα
αιδοία του αιδοίου
αιδουμενη
αιδημονες ολες
αιδεστες
με τ ονομα τους ολοκληρο' και τις έγδυνα
πραγματα κι ηταν ολο ολες, είναι.
Ετσι νησι και φτάνω είμαι πεθαίνω γεννιεμαι ο
έρωτας.

Καί, παμε, πλώρη σκληρη καραβι λευκό στα
κύματα του μελιού φίλοι ολοι ολου
του καιρού του τοπου του πραγματος του
νησιού.
Σκυφτός σκέφτομαι ματια βιβλία χρονιά
γεύσεις και γδύνομαι του νησιού ολοκληρος.
Μονο είμαι μονο είναι μονο να
Λαλω.

Ετσι μονος, των φίλων
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στο μεγάλο ουραίο καραβι
κορμί εαυτός
αυτός κι εκείνος κι εγω
των πραγματων ολοκληρος
μονο.
Ετσι στο ξυλο ζωντανός και
παω που παει το ταξίδι το νερο
τα κύματα η γλυκά ζωης
πραγματικής.
Ολα είναι
κι ολοι ζουνε τρώνε πίνουνε
πανε στη γυαλαδα
μοσκοβολάνε εαυτός αυτο.
Αυτός είμαι.
Αλλα σε βλέπω Ααλω.
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Υ Δ Ρ Α



Ορθη κι εαυτός χαλίκι
νεράκι ανασα ματιών
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μαύρων.
Ωραία σαν κοσμος γλυκια σαν
αιώνας αγαπημένη σαν τίποτα του
κατι. Κίνηση ακρη εσυ ακρη εγω
πραγμα εκει εδω, αυτο.
Δεν ταξιδεύω, υπάρχω
δεν τερπομαι, είμαι δε ζω,
αγαπώ ανασα κοσμου
χαλίκι στο χεράκι σου
λαλαλι Λαλο:> ορθος.

Σ αυτο τ ωραίο τίποτα που είμαι και μιλάω μ αυτο τ
ωραίο κατι που σ αγαπαω έρχομαι
όντας κι οχι όντας εγω και καθε τι
γεύση και καρπός
θρέψου με να σε τραφώ
ριζα κι αναστημα
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λουλουδι στο βράχο
στο φως.
Το λουλουδι κόβεται του φωτός τα φύλλα φευγουνε
της αγαπης το αρωμα μενει εσυ.
Ω αγαπη νερο και φως μερα και νύχτα εσυ κι εγω ω
αγαπη
παλμέ του κοσμου
φως του φωτός νερο του νερού
εαυτε του εαυτου αυτο αυτου
του ωραίου μεγάλου τελείου πραγματος
ω αγαπη
του ποθου του έρωτα της γλύκας του ανθρώπου του
κομματιού του ολου

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

Είμαι ωραίος, πραγμα
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ολων, αγαπημένος των
γυναικών ολων, εραστής,
Είμαι γλυκός, αθανατος της
ύπαρξης, λαχταρισμενος σαν
κολπος στα νερα ολα,
αγαπημένος.
Είμαι καλός, τελειος του
τίποτα, ποιητικος
εαυτών του εαυτου ολων,
αυτός.
Στέκομαι ορθος και κοιτάζω και
είναι, είναι και κοιτάζω ορθος
στεκοντας. Μ αγαπας.

Η αγαπη είναι μάτια
πραγματα, αυτός ο κοσμος
γεύσεων αρωματων οραματων
που λικνίζουν ξυπνάνε
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παιδια κι άντρες και γυμνές γυναίκες
των σκορπιών πέπλων άνεμων μυστικών.
Η αγαπη είναι ο έρωτας
των πραγματων σ ολα τα πραγματα
της τέρψης που ολα είναι
τίποτα και το γεμίζουν
και ξεχειλίζει και χύνεται
και δεν πειράζει
γιατί λούζεσαι, ω Αναγδυομενη
των νερών.
Η αγαπη είναι πως υπάρχω
και είμαι και γίνομαι στο τίποτα
αυτου του ωραίου κατι
του βράχου στο φως
που στεκεσαι ορθη
αγαπημένη.
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Ωραία που είσαι, μαθε με να είμαι γυμνός
κι οσα εχω δικά μου και είναι,
μαθε με τα πραγματα και τ αρωμα τους το χωρο τους
που κινούμαι, μαθε με να μην ξερω να είμαι
ολοκληρος της αγαπης.
Μαθε με την ομορφιά να είμαι η
γνώση μου κι αυτο να λεω
κύματα πραγματα σωμα της ομορφιάς που υψώνεται
απλώνεται βαθαίνει μεγαλα και μικρά, ολα το ιδιο,
κοσμος, μαθε με
ποσο ωραία είσαι, αγαπη.
Μαθε με την αγαπη αγαπησε με το πραγμα πραγματωσε
με μαθημα, αγαπη πραγμα.
Αγαπη
πραγμα τέρψη λαχταρα μου αρχη και
τέλος τέλος κι αρχη αιώνα μου
τίποτα ωραίο των ολων αυτών των
σχημάτων που ανεμιζουν γραμμές
φορέματα μαλλια του ωραίου ενος
σώματος σου του τίποτα
πραγματική τέρψη μου λαχταρισμενη καρδια κι αιμα
χυμός του αιδοίου κοσμου των φύλλων των ζωων των
στηθιων του τρυφερου δροσερού υγρου μαυρου
εφηβαιου, παλμέ
που ήρθες ερχεσαι είσαι και βλέπω και γίνομαι, όραμα
πραγμα του τίποτα της αγαπης
και παλλεσαι ολα παλλομενα παλμικα αιδοία, τούτο τ



β
ονομα πραγμα το πρώτο, παλμέ της αγαπης παλμική
αγαπη πάλλε με παλι εσυ
αγαπημένη.
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Η σταγόνα υγρη παίρνει σχήμα λάμπει
κυλάει και γίνεται αυτο που βλεπουμε
και γινόμαστε μπροστά της μπροστά μας
και είναι ολα οσα γίνεται και γίνονται
η σταγόνα που είναι και θελει
θελει που είναι
αυτη η ερωτική σταγόνα
που κυλάει πουθενά ολοκληρη τίποτα
ολοκληρο γεμάτο
αυτη κι εαυτός πραγμα του ποθου εγω κι εσυ
αυτη η σταγόνα μικρή ή μεγάλη παίρνει τον κοσμο
κυλουμενη των νησιών των βουνών των λιβαδιων των
ωραίων στηθιων ολων των αιδοίων των ιερών ωραίων
πραγματων που ωραία σπάνε αυτα κι εκείνα εαυτός κι
ονομα εγω κι εσυ
και παλι ενώνονται και παλι ανοίγουν γλωσσά χείλη
αιδοία νερα εσυ κι εγω,
αυτη η σταγόνα φωταγε βαθια στο μέτωπο σου
απ την ψυχη μου
και μας θύμιζε νερο της ζωης
να φαμε να γίνουμε ν αγαπαμε
να υψωνόμαστε κινούμενοι οσο χωματένιοι
της γεωμετρίας των ριζών ελεύθεροι
οσο τα πραγματα ολα ενα κι ενα
ευτυχισμενα ενα,
μας ελεγε και λεγόμαστε και λεγαμε είμαστε
γυμνοί του νερού διψάμε πίνουμε κάνουμε



γινόμαστε της αγαπης
του απλωμένου αφημένου δοσμένου κοσμου μικρού η
μεγάλου μεσα η εξω νησι του νερού
του εαυτου μας ωραίος κι ωραία της Τδρας.

Εχω ζέστα ματια πρόσωπό δικό μου
είμαι ολοκληρος άνθρωπος ουσίας
είμαι ολωνων είμαι ολοι
εγω της αγάπης
μονο εγω η αγαπη
στο τίποτα του μονο εσυ
χαρα του νεου τιναγματα ευτυχίας
απλωμένα διπλωμένα στα πλάτη
κοντάρι που φεύγει οπως κλαδί που λυγίζει
ολο φύλλα
και μετράω κοσμος και φύλλο φύλλο κι ο κοσμος
εσυ κι εγω εγω κι εσυ της Τδρας.

Οταν μου ανοίγει ο ήλιος τα ματια κι εχω ψυχη
του νερού και μιλάω πνοη
ακίνητων κινούμενων και ζωντανων λέγομαι
και παίζω τη γλωσσά
Λαλω,
μαθαινομαι
λα και σε χαίρομαι
λο
και πια μιλιέμαι λαλο λαλο λαλο αγαπημένη
Λαλω
και είναι τα πραγματα λάμψεις αρώματα γεύσεις τροφή
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θρέψη
κορμί μου η λαχταρα εγω η λαχταρα σου.
Τδρα του νερού νερο της Υδρας ποτάμιά
δέντρα φύλλα πουλιά της αγαπης
λαχταρα της αγαπημένης άγγιγμά φιλι
νερο που μιλιόμαστε ορμαμε μενουμε
δυο
και βλεπόμαστε γυναίκα κι αντρας
ολοκληροι κι ευτυχισμένοι της Τδρας, ω
αγαπη
μικρή μου, χαλικακι του
νερού.
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Ω αγαπη
που μιλάς τον κοσμο πραγματα κινας την
ανασα ψυχη και ζέστα μου ω αγαπη
που γίνεσαι ονοματα πρόσωπα
γυμνώνεσαι σώματα ολοκληρα κι είσαι η
παρουσία ω αγαπη
που χαίρεσαι τραγούδι απλώνεις μικρή ή
μεγάλη κυμα της θαλασσας της λαλουσας
της Λαλως ω αγαπη
λαλημένος λαλο θα λαλαοο που αγαπαω.

Τι είμαι εσυ τι δεν είσαι εγω πως είμαστε
που είναι ποτε νερα γιατί χωμα λαλα λαλο;
Σ αγαπαω
είμαι η αγαπη γίνεσαι του έρωτα φυσάνε
φωτεινά της δροσιάς αερακια στα μαλλια σου
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κινείσαι απλώνει ενα τωρα πέπλο και
θαλασσα και σε γδύνω της αγαπης.
Ματια με ματια
χείλη με χείλη
σωμα το σωμα του έρωτα
και κάνουμε πριν και μετα
και τωρα
ματια με ματια
χείλη με χείλη
ψυχη την ψυχη του έρωτα
κι είμαστε πριν και μετα
και τωρα
ματια με ματια
χείλη με χείλη
εγω το εσυ
και κάνει κι είναι πριν και μετα
και τωρα
εδω
χωρίς σωμα και ψυχη πριν και μετα

και τωρα κι εδω στο
τίποτα κι ολοκληροι σ
αγαπαω μ αγαπας κι
αγαπιέται μονο.
Αυτο είμαι εσυ κι είμαστε
κι είναι νερο χωμα λαλο,
Λαλω μου της αγαπης
Λαλω μου η αγαπη Λαλω
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μου αγαπημένη
αγαπημένη.

Υδρα που ομορφαίνουμε νερο
που δεν ξερουμε τωρα που
πετραδακι αμμουδακι
τα ματια σου αγαπημένη
αγαπημένη
της Τδρας του νερού τωρα.

Ματια της αγαπης μου
του κοσμου αυτου, αγαπημένη,
που κοιτάτε κι είμαι,
κλείνετε και γίνομαι,
ματια της αγαπης μου
του γέλιου αυτου, αγαπημένη,
που λάμπει κι ησκιωνουν
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λαμπονται τα ορια που υπάρχω δεν ύπαρχο.)
ζεις και δεν είσαι,
ματια της αγαπης μου
του φλογερού φωτός, αγαπημένη,
που καίει νερο κι αρχίζει
σαν ολα τελειώνει σαν ολα
πραγμα μονο του τίποτα,
ματια της αγαπης μου
μη με κοιτάτε κοιτάτε με, αγαπημένη,
κοίτα με
μονη μονο στο τίποτα της ευτυχίας.
Υδρα μου ματια μου νησακι μου καρδια του
σώματος μου του χρυσαφένιου
διαμαντια μου κι αστρα μου κι ήλιοι μου πέτρα μου,
κύλα στα νερα βαθια κι εξω
χωμα του αερα της φωτιάς του νερού
της ανασας
που φερνει και παίρνει γλωσσά και λόγια κι
αλήθεια,
Τδρα μου αγαπημένη,
πατρίδα και μανα
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και παιχνιδακι μου
νησακι μου
πέτρα και σπας
πετρούλες και παίζω
και κινούνται και πανε
κοντά μου παντα,
παίζω τα λόγια, λεω αυτο εκείνο
κι εκείνο αυτο,
Τδρα μου αγαπημένη μου Λαλω.
Πέτρα ωραία του φωτός
του νερού στην ανασα
χωμα της αρχής των πραγματων
που κανουν τον έρωτα
φύλλα και πουλιά
πολλά
κι ολα αγαπημένα ενα
της πέτρας
που είσαι αγαπημένη
και μενει στην ανασα
του αιώνα,
του αιώνα είμαι
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κι εχω χερι κι απλωνω
αιώνιος
ολα
είναι του αιώνα
κι αυτου του μικρού χρονου,
πετρούλες πετραδακια αμμουδακια
στα νερακια που κινανε και κυλάνε
χρονος κι αιώνας
και παίζουν,
ετσι σε παίζω
και παιζογελας, γελάς
γελα
της πέτρας στο φως στο νερο που
ανασαίνει νερο φως πέτρα φωτιά του
αιώνα.
Φως κι ολα γίνονται και
παίζουν φλόγες φωτιά
μεγάλη στα μεγαλα πραγματα
δροσερή στα ματια σου
που μαυρίζουν φως, αγαπημένη,
σταλαχτο
στο χωμα σου.
ανα μου ενε μου ινι μου
λιμενακι όκο άκα έκι ο
ου
t f t- ------μου - - - - μου
νιπερατόμ μίλουσα λένε
λενι λανο
λαλό
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λάλο
Λαλω,
βαθια κυλάει, το νερο
τρυφερά
κι ολα απλώνουν και.
φευγουν κύματα πραγματικα
της αγαπης, νερο και φωτιά και. φως κι
αφήνουν το χωμα στα χέρια μας.
Σ αγαπαω.
Πουλιά νερα μεσα μου φύλλα
παίζομαι μ ολα κι αρμονιζομαι την
ομορφιά σου
σαν το κλαδακι που κόβει τις αύρες
φωτανε οι μυρουδιές
σαν το πουλάκι που νατο είναι
σαν τα ματια σου
κοίτα με,
σε κοιτάω.
Λέγομαι λόγια οπως είμαι του νερού
ολοκληρος της αγαπης, φωτιά η φως η χωμα
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της ζωης.
Είμαι ο,τι νιωθω εκει
μιλάω στερεός της
Τδρας.
Εκει γερνεις
στην ασπραδα του επίπεδου της αγαπης δικα
σου τ αναερα πέπλα του αιώνα τα φορέματα
αυτα που γίνονται και παίζουν είναι δεν είναι
στο φως και στον ήσκιο.
Εκει απλώνεσαι
στο άσπρο επίπεδο η αγαπη
γυμνή της γυμνότητας ολων των χαλικιων
των κυμάτων των αρωματων και των γεύσεων
απο δω κι απο κει.

Εκεί. ανοίγεις
του άσπρου επίπεδου η αγαπημένη στο γαλα της φωτιάς του
νερού του αερα του χώματος που σκληρυνε βράχος για ολα,
ΐδρα.
Θαλασσα πλάκες βουνά, ουρανος αποπανω
κι ολα αυτα
κι εσυ σηκώθηκες
και γίνονται ολα οπως είναι
καθαρα γυρο σου
και περπατας
κι ολο γίνονται
κι ολο αφήνω το γινωμα κι ολο έρχομαι της γυμνότητας
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κι εσυ υπάρχεις
γνωστή κι αιώνια κι ομορφη
βημα πραγμα βημα τ ονειρο
πλακα φως πλακα του ήσκιου
δροσερή,
κι ολο υπάρχεις
κι είσαι σωμα ω σωμα ω σοομα
ω ψυχη ω ματια ω μαλλια ω είσαι
η αγαπη
ω αγαπη
κι ολο γίνεσαι
κι ολο με κάνεις
το καθε τι
κι ολο υπάρχουμε ολα, εσυ κι εγω εγω κι εσυ, φως και σκια
ματια με ματια μπλεγμενα μαλλια



βρεγμενα του αερα φλόγες του χώματος
του ονοματος που λεγεται
υπάρχει χωμα αέρας φωτιά νερο
εδω που υπάρχεις
αγαπημένη.
Σε ξερω ολοκληρος κι ολο το τίποτα
που ανεμιζεις δροσερο σου μαντήλι,
σε ξερω ολοκληρη
οπως ακινητεις αφημένη.
Ελα το κυμα
νερο να υπάρξουμε τωρα ε8ω, θυμασαι;
Να με κορμί κι είσαι ωραία σαν ύπαρξη κι είμαι γλυκός σαν
ελλειψη κι αγαπιόμαστε σαν ανασα του ενα πέτρα του αερα
φυτο που ξεκινάει παλι οσα είναι και νατο, υπάρχει της
αγαπης, υπάρχεις η αγαπημένη.
Ελα.
Υδρα του πραγματος Υδρα της γεύσης Υδρα της γνώσης
μου Υδρα στον ηλιο στο σκοτάδι παντα Υδρα σου.
Πέτρα με την πέτρα στη ματια και, στ όνειρό πέτρα
εδω πέτρα εκει κι εκει και παραπέρα και παντού
πετρες των πραγματων.
Πραγματα γεύση γνώση μου είναι κι αυτο ζω
κι αυτο ξερω κι αυτο κάνει τη ζωη μου της
με-ρας της νύχτας του ονείρου.
Θαλασσα του υπνου και κολυμπάω γυμνός
μ ολα μεσα κι εξω κι ονειρεύομαι μονο τα
πραγματα.
Αυτα που είναι είμαι αυτα που είμαι
τραγουδαω αυτα που τραγουδαω σ αγαπαω
αυτο που σ αγαπαω είσαι ομορφη.
Στην απλα του κοσμου λοιπον τα κύματα της Υδρας
στην απλα τα πραγματα κι ολα τα όνειρα της Υδρας
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στην απλα κοιτάνε τα ματια σου φως της
Υδρας
με μαύρες κόρες πιο φωτεινες πιο
φωτεινες πιο δίκες μου

πιο πραγματικές της Τδρας.
Κι η Υδρα;
Πραγμα ταυ ονείρου του πραγματος μονάχη στο
υγρο πρώτο νερο πρώτο σα χωμα σαν αέρας σα
φωτιά σαν πετραδακι πρώτο σαν το τελευταίο,
Υδρα πρώτη και τελευταία
και στη μεση ακρη σ ακρη
οπως ολοκληρη εσυ
σωματική στην Υδρα,
βράχος του νερού και κορίτσι
λεπτό σαν τωρα σα χτες σαν αύριο κλωνακι
σαν αμμο του να
στο φως,
βλέπω είναι ζω πραγματα είμαι αγαπημένος
αγαπημένη
ντυμένη τ ονειρο σωματική στην Υδρα.

Στα νερα του ονείρου
γυρο η γλύκα με τη
βαρκα του ξυλου ως
περα στην ωρα στο
νησακι
κοριτσάκι νερο αγιο
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θεότητα παμε δεν παμε
σωμα εσυ σωμα εγω
σώματα
στη βαρκα των πλατιών
νερών μονοί.
Τιποτ αλλο απ ολα κι
εμείς ολοκληροι
αγαπημένοι.
Το νησακι.
Ελα μου να ρθω,
τ ονειρο τα νερα το πραγμα
βαρκα του ξυλου
τρυφερή κι εσυ η αγαπημένη.
Τραγούδι ο κοσμος της
γλύκας του νατος,
μι ανασα ενας ηχος ενας
τονος και τιποτ αλλο,
αυτο το μικρουλι τίποτα
ολα στολιδακι σου
σταγονιτσα της απλας που
είναι νερο της αγαπης
αγαπημένη μονη



21

σο
υ

για μενα
και θεωνομαι μονάχος της
αναπνοής σου.
Και να τα ολα, μονο αυτα.
Ελα, λάμψη απλώνεται ως τις
άκρες
του πραγματος του ονείρου
του νερού που μιλιέται του
φωτός
τραγούδι ολο αερα δροσερο στα
μαλλια
στα ματια σου, μαύρη φωτιά
τραγούδι
της αγαπης
που μας τραγουδαει.
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Ελα μου στον κοσμο του ονείρου
στην Υδρα.
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Χωρίο των πραγματων που είναι
τοπος για ολα
νησι χωμα σπίτι
των νερών, φωτεινά ματια
που σταζονται η τελειότητα,
χωρίο χωμα που πεφτει εξω απ το χρονο
στα νερα
βράχος σκληρός αιώνας
πραγμα της Τδρας
κι εσυ εδω Τδραια
της θεότητας μου
πιο πραγματική, κορίτσι
σωμα, γυναίκα
στα πραγματα.
Ολα είναι
και παίζω τη ζωη
στα πραγματα στα θαύματα στα τατατα
λεω μεθησμενος και είναι μεθησμενος
ανασες αγαπης
κι ολα τραγουδανε πως είναι ολο πιο
πολυ της αγαπης
ολα χανονται πραγματα της αγαπης ολα
γλυκαίνουνε της αγαπης
νερο χωμα αέρας φωτιά

στην αγαπη.
Μιλάει η
αγαπη η
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αγαπη δε
μιλάει
πραγμα η
αγαπη η
αγαπη τίποτα
λαχταρα η
αγαπη η
αγαπη αγαπη
εσυ Λαλω
μονη του λα.

Αν πω αγαπημένη
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δεν είμαι μονο σωμα που
είναι
αν πω αγαπημένη
δεν είναι μονο ολα αυτα
που ακουμπανε ελεύθερα της
απλας
αν πω αγαπημένη
δε σου μιλάω δε μιλάω
δεν είσαι αυτη
που αλαφραίνεις τα νερα
της αρχής αν πω
αγαπημένη ρωτάω
ολοκληρος την αγαπη
αγαπημένη
στα πραγματα της Τδρας
ζω της αγαπης
αγαπημένος τερπομαι
μονος στ αερακι σου
ντυμένος'
γι αυτο να γδύνομαι της
Τδρας να πω αγαπημένη
να γδυθείς αγαπημένη
αγαπη.
Και πια παιγνίδι
αρχίζουν τα νερα, πιάνει το
χωμα, αναβουν οι φωτιές
ξεκινάει ο αέρας κι ολο
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γδύνεται η Τδρα
για σενα.
Αλλα εσυ είσαι
η
αγαπη
μου.

Ορθη στο βράχο ψηλα κι
ολα είναι ζωντανα της
ευγενειας παλλονται
πραγματικότητα και
κινείσαι
κατεβαίνεις προς τα νερα κι
ερχεσαι
χαριτωμένη και τρυφερή ω
αγαπη αγαπη μου.
Ολοκληρος κοιτάω
κι είσαι ντυμένη
στη γυμνια της Τδρας
των νερών που με βρέχουν
και με γδυνουν
είσαι ντυμένη
πραγματικότητα
κι εγω γέρνω
ολοκληρος άγγιγμά
της γεύσης και των
αρωματων.
Ωραία που είσαι στο φόρεμα
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σου.
Ετσι ολα υπαρχουν ντυμένα
πολλά
κι ολα γίνονται ενα ενα
αυτο με τ αλλο και τ
αναγνωρίζομαι μύστης
του φωτός γυμνός στο
νερο κορμί σίγουρο
τελειωμενο και σε
περιμενω.
Ω ένδυμα των πραγματων των
σωμάτων που είναι αυτα και
μονα τους στ ωραίο τίποτα της
αγαπης πραγματα σώματα
αγαπημένα ολα ενα ενα στο ενα
ένδυμα
τ ωραίο τίποτα της
αγαπης μου, η αγαπη
μου γδύνεται γυναίκα
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γυμνή.
Η ομορφιά τραγουδαει
μονάχη της γδυμένη
ολα τα γυμνά νά
παίζουν κι ολα
τραγουδιόνται αυτο κι
εκείνο και τ αλλο σαν
αυτο το πουλί στο δέντρο
που είναι ο γυμνός
αιώνας τωρα και



24τραγουδαει την ομορφιά
και λεει λαλημα στα
κλαδια και στα φύλλα
κοντά μου πιο πολυ απο
εγω πιο μονο απο ξερω
πιο αληθινό απο είμαι,
πουλάκι της αγαπης μου.
Ετσι μαθαινομαι ν
ακούω μαθαίνω να
βλέπομαι γίνομαι της
ομορφιάς τωρα
οχι μνημη οχι
γλυκά πουλάκι
της ομορφιάς.
Τραγουδαει η ομορφιά μονάχη της
κοντά μου και γδύνομαι των
πραγματων των σωμάτων της
Τδρας μονάχος,
γδυθήκαμε
μονάχοι το
τίποτα.
Αν είμαστε, η
γυμνότητα μας, ο,τι δεν
είμαστε, ένδυμα ωραίο
στην Τδρα, εσυ κι εγω
της γυμνότητας.

Λάμψεις αρώματα ζωες
της αγαπης μου
που με κάνετε κι είμαι
ολο εγω για την αγαπη
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μου,
δε σας λεω, σκόρπια
γινόσαστε
γυρο στην αγαπη μου.
Γυμνή λεω την αγαπη
μου εγω σωμα γραμμα
γυμνός
παλμός της αγαπης μου.
Μιλάω αγαπη μου και
γίνομαι αγαπημένος,
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ολα μ αγαπανε πραγματα και τα γδύνω
αγαπη μου γυναίκες και τις αφήνω
ελεύθερες πρόσωπα στην άσπρη απλα της
αγαπης μου καημός και ποθος και πράξεις
και τους γίνομαι της αγαπης μου.
Ολα μ αγαπανε αγαπη μου.
Ασπρες πλάκες κι αυλές και βράχοι του
φωτός κι ομορφαίνεις η αγαπημένη
πραγματα και παιγνίδια τους, καρδιές
οπως οι πετρες, αφημενες.
Ομορφαίνεις και περπατας ελαφρα
ποδαρακια της δροσιάς των πραγματικών
θαυματων.
Κι ολος γίνομαι κι αρχίζω
και βλέπω και παλι βλέπω και παλι βλέπω
και δεν εχω δει οσο σε βλέπω
και σ ακούω και σε γεύομαι
μυγδαλακι πραγμα πρώτο
της αφης και της τροφής και της ανασας
κι ολοκληρος ολο γίνομαι ολο αρχίζω
είμαι ολοκληρος των πραγματων
και γυμνός.
Ολόκληρα τα πραγματα στη σκια σου
τραγουδισμενα.
Και πας εδω και περα κι ερχεσαι
μαλλια του βάθους χέρια των πουλιών
ματια δικα μου φωτεινά
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κι ολα τα βλέπω ολοκληρα στ ολο
κι εσενα, κοριτσάκι
λεπτό, κλαδί, λουλουδάκι
κι ολα μοσκοβολάνε αλήθεια σου
κι εγω μυρωνω γλυκαίνω την ύπαρξη
τελειωμενος, αφημένος
TOJV ματιών σου.
Κι η Τδρα μενει.
Τα νερα πανε πλατια, τα χώματα
τελειώνουνε βράχοι
στο φως του αερα
και λεω φως νερο χωμα αέρας
σταει μιλάει γελάει;
λες φωτιά που παίζει
εγω
του κοσμου
φωτιά της αγαπης
φλόγες των νερών των πραγματων,
ανασαινε, πατα εσυ ο αγαπημένος
της αγαπημένης,
της αγαπης.
Περα στα νερα ψηλα
χαμηλα στους ωραίους
ορίζοντες οι ψιλοί
κολυμπάνε περπατανε τη
ζωη με λαμπερα ματια,
φτασαμε στο χωρίο μας
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εδω κι εκει κι άλλου
αφήνονται μ αλλα και μ
αλλα ονοματα της Τδρας.
Το θεριό του κοσμου ηταν πουλί
ψαρακι νεράκι καθαρό του
ποτάμιου του ποτηριού της ωραίας
νερομανας των ματιών μας.
Το θεριό του κοσμου
είναι αυτο ενα βημα μια
ανασα μια γλυκά μια
ζωη
της θαλασσας η της πεταλούδας
που τη θελει ολοκληρη και την
πεταει φυλλαρακι της ζωης.
Το θεριό του κοσμου,
καραβι κοσμος νησι,
αμμουδακι των παιδικών
ματιών
που κοιτάζουν ολοκληρο σωμα
αρχινισματων μαθηματων
πραγματων,
Τδρα ή
σταγόνα
πραγματικότ
ητας,
κορμί εγω κορμί εσυ φίλοι
κορμιά της αλήθειας.
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Το θεριό εσυ
κι είμαστε παντα ακίνητοι, του
ταξιδιού του εαυτου του πραγματος,
ομως το πραγμα ήσουν εσυ της Τδρας
κι είσαι στη σκια σου ψυχη κι ολο
ψυχές και μονη.
Ετσι λοιπον στην αμμουδια της
θαλασσας
του χωρίου η της Τδρας, του χωρίου της
Τδρας
ταξιδεμενοι στα πραγματα
καραβι του τίποτα ήρθαμε
στη ζωη μας άντρες χωριατες νησιώτες
της ανθρωπιας μ ονοματα της Τδρας.
Η Τδρα, αυτη, ετσι, νησι του τοπου,
του χρονου, της ωρας που περπαταμε,
αγόρι και κορίτσι αντρας και γυναίκα,
ελληνικοί
στα ελληνικά της ανθρωπιας της
πραγματικότητας αφημένοι σ αυτές
τις αισθήσεις που δροσιζει η σκια σου
Λ αλω
κι ολοι κι ολες κι ολα να στην Τδρα ετσι,
πλήθος στο νησι κι εγω κι εσυ, φίλοι κι
αγαπη.
Τα νερα ποτίζουν κι απλώνουν τα
ψωμιά γίνονται
οι άντρες ποθούνε οι γυναίκες δίνονται
ολοκληρες τα παιδια σκαλίζουν πετρες
στα όνειρα, ο γέρος γερνει γλυκός του
θανατου και μαυρίζουν στους βράχους
οι γριές.



Σ αυτη την Τδρα.
Ετσι εδω ζουμε
σε βράχους και τραπέζια
σε καραβια και τετια σπίτια
σε μέρες και σε νύχτες και σε νομούς
οχι του άνεμου, των φτιαγμένων δρόμων
κι ολοι φίλοι σκορπιουνται να φανε
να πιούνε και χανονται περα
η εδω στα εργα τους,
κοβουν τρυπανε περνάνε
μιλάνε φωνές και γλώσσες
ξεχασμενοι το νερο και το χωμα
και το καραβι μας
ντυμένοι στην ανασα τους κομμένοι
κορμιά μονα στην αγαπη,
λαχταρισμενοι το πραγμα
στην Τδρα.
Τους αγαπαμε, παμε,
θα ρθουν στο καραβι
θα χαθούν στο ψωμι και στο νερο
θα τους κολυμπήσει η θαλασσα
θα τους βρούμε στον ήσκιο
του δροσερού άνεμου
στο υγρο του ποθου
αυτου του κοσμου μας
της Τδρας,
θα τους αφήνουμε του ποθου ο
αγαπημένος η αγαπημένη στα ψηλα
στα χαμηλα και στα βαθια να παίζουν
στις κλωστές του άνεμου στη
γεωμετρία των πραγματων, ζο^ες του
κοσμου κι αλήθειες,



φίλοι μας.
Θα τρώνε το ψωμι μας και θα γίνονται
του νερού μας θα μας ακουμπανε και θα
μας κοιτάνε ολοκληροι θα μενουν στην
ανασα τους και θα ανασαίνουμε αφημένοι
μονοί της μοναξιας τους
στη σκια στη δροσιά στο χωρίο της Τδρας
ματια και πραγμα,
πραγματικοί κι αγαπημένοι,
της αγαπης.
Λοιπον αυλη στη θαλασσα
πλάκες δέντρα πουλιά κι ο
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γυμνός βράχος, το αναστημα
σου.
Οστρακα πραγματων
θαλασσινα στην ασπραδα κι
ως περα των κυμάτων του
κοσμου.
Μενείς ηρεμη γελαστα ματια του
τίποτα κι ολα αφημένα.
Σώματα πραγματα
σταγόνα μόνη
η αγαπη
τωρα
κυλάει
στο φύλλο στο χερι στην άσπρη αυλη
της θαλασσας
ολο εαυτός ολο Λαλω
ολο αφημένο εδω
που μενεις.
Κοιτάς τα πραγματα
πιάνεις τα όστρακα και ζωντανευουν
κι ανοίγουν και κλείνουν
και μιλάνε,
υψώνεις ενα τον κοσμο δέντρα
σύννεφα πουλιά βαθαίνεις νερα
δενεις κομπους λύνεις γραμμές μ
αλαφρα χέρια γυμνά κι ολα τ
ακουμπας,



παίζεις τα πραγματα οπως είναι
στην αυλη της θαλασσας.
Εγω φτιάνω σπίτι ανοιχτο μ ολ
αυτα κι αφήνομαι μονος,
ολα μ ακουμπανε
κι ολο πραγμα λαχταραω
της αγαπης.
Τελειωμενη μενεις καθαρή του
νερού γραμμή σταματημενη
σταγόνα του ποθου μου
κι ολος τη θελω σε θελω το θελω
που ζω που είμαι που υπάρχω η
λαχταρα της Λαλως σου που
είναι η αγαπη ομορφιά σου.
Είσαι ομορφη ο ποθος
είσαι η σταγόνα μου
είσαι το δικο μου
είμαι εσυ τελειωμενος και δυνατός
και μενω μονος
στη μοναξια σου
της αγαπης,
η αγαπημένη,
αγαπημένος
μ ενα σπίτι στην αυλη σου της
θαλασσας
στην Τδρα στο χωρίο
στο χωμα του πελαγου
που τελειώνει σταγόνα
αγαπη.

Τδρα της μνημης Τδρα των
βημάτων Τδρα της αγαπης Τδρα
μου αγαπημένη
χωμα και πλάκες και βράχοι κι αρια
φύλλα
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στο φως που δροσιζει ψυχη
ωραίο αντικείμενο μυρωδικό
πραγμα ψυχής
αρχής
άσπρου μαρμαρου του νερού ή
ανασεμια σου ή πραγματικότητα ή
τα ματια σου, αγαπημένη της
Τδρας,
πλέκω παίζω τις γραμμές τα νήματα
της αρμονίας σου
είμαι το θηρίο του κέντρου
το σημείο σου παλμός
πραγματικός,
παταω περπαταω στα πραγματα
κι ολα είναι ετσι εδω τωρα
ομως πραγμα του αλλιώς
κι είμαι αλλιώτικος
πραγματικός,
σ αγγίζω, αγαπημένη,
κι ολα αυτα και τ αλλιώτικα γίνονται
πραγμα,
πραγματικός.
Δε ρωτάω, σε κοιτάω
δε μιλάω, σε μιλιέμαι δεν έρχομαι,
μενω της αγαπης.
Είσαι στην πέτρα μονη της αφης
μου, είμαι μπροστά σου μονος της
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ανασας σου.
Ζω.
Το πραγμα δικο μου της αφημένης
θαλασσας
μικρό και μεγάλο
καλο
σπίτι και σε περιμενει.
Ελα, αγαπημένη, ο κοσμος περιμενει
γεννημενος αντρας μου εγω
κι είσαι η γυναίκα σου εσυ,
αντρας σου,
γυναίκα μου,
ανασεμια
πραγματικότητα
ονειρο
κι εμείς ετσι το κάνουμε της αγαπης.
Ελα, παμε
αυτός είναι ο κοσμος, εσυ κι εγω,
οι αγαπημένοι,
σπίτι που μας περιμενει
εδω στο φως
ανοιχτο.

Πέτρα του τίποτα
τίποτα της
αγαπης αγαπη
της αγαπημένης
εσενα εδω τωρα
ζωη μονάχη
άσπρο επίπεδο της
πέτρας Τδρας.

Αυτη τη ζωη ομορφαίνεις ετσι
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γίνομαι αυτός και σε βλέπω με
υγρα ματια μονος απ ολα τα
γυμνά που ευο)διαζουν.
Ολα αρχαία νεα
με τα χέρια και τα βήματα σου και
τις πνοές των φορεμάτων σου.
Είσαι το μαύρο λιγνό φωτεινό
κορίτσι
που αρχίζεις ολα τ αρχαία
νεα, γυναίκα της αγαπης
νεα κι ολα τα ζω
νεος και τα είμαι
της αγαπης.
Κιναει το νερο το φύλλο η ψυχη
κι ολα τα πραγματα, παίζουν
απλώνουν
τα νήματα της αρμονίας
ολα αφημένα απ το χερι σου
οπως τα μαλλια σου στην ευωδιαστή
δροσιά,
γελάει η γνώση λάμπω που δεν ξερω
κι ανθούνε σκόρπια τα βαθια που
νιωθω
στην απλα θαλασσα στα κοντινά μας
πλάτη,
γίνονται ολα τωρα
ετσι
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σα νερο σταγόνα θαλασσα της
αγαπης.
Ετσι γέρνουν τα κλαδια κι εσυ στο
γλυκό ήσκιο

στη θαυμασμένη ευτυχισμένη
αγκαλια μου πανω σ αυτη την
πέτρα
στην αιωρουμενη αίσθηση της
απλωμένης θαλασσας μέχρι το χεράκι
σου
και κινούμαστε μιλάμε ζουμε
αφηνόμαστε
με τ αερακια με τα πουλιά
με τ αργα χορταρια
γυναίκα κι αντρας, κορίτσι κι αγόρι
σαν το φύλλο απο δω κι απο κει
που ενα παίζει πραγμα του κοσμου
ο κοσμος που ακουμπας
κι ο άλλος που απλώνεις και φεύγει
φύλλο της θαλασσας κοντινο
κι ο άλλος που βλεπεις κι ολα τ αλλα
που τους είσαι ολοκληρη
κορίτσι δροσερο
κοντά μου κι εγω αγόρι
ολο στα θαύματα.
Τραγουδαω ολοζώντανος ολων μ ενα
κοιταγμα αρχίζω μ ενα μίλημα είμαι ο



κοσμος που ακουμπαει αγαπη την
αγαπημένη, πραγμα των θαυματων,
Τδρα κορίτσι ανασα μια
ευτυχισμενη αφημένη απλωμένη της
θαλασσας
και των αλαφρών φορεμάτων σου που
παίζουν τον κοσμο ετσι πανω σου της
αγαπης, αγαπημένη, αγαπη μου.
Κορίτσι, της γυναίκας των τραγουδιων
φωνη του κρυστάλλου
ανασα του φωτός
και. δροσερό μου λύγισμα,
περπαταμε στις άσπρες πλάκες ως τη
θαλασσα
και λέγομαι ολοκληρος τωρα
ακοη ολοκληρη παντα
βήματα των θαυματων
που λαμπουν την αρμονία της ευτυχίας
κι ολες τις άλλες που ξερουμε ολοκληροι
τύχες
κινήσεις δίκες μας της αγαπης
βημα σ αγαπαω βημα μ αγαπας
κι ετσι ολα τα πραγματα τ αγαπιόμαστε,
φεύγεις αλαφρη και ξαναγυριζεις
τρέχω άγριος κι έρχομαι παλι,
τραγούδι του κοριτσιού
παλιό νεο τραγούδι του κοσμου
στα κύματα στα πουλιά στα ουρανία
λάμψεις και γραμμές κι αστραφτερα ορια
του κοσμου
που τον περπαταμε σ αυτές τις πλάκες
δίπλα στη θαλασσα
που ερχεται κι ακουγεται ωραία εικόνα
ολη δροσερή πλατια ζωντάνιά



των ζωντανων αυτών ανθρωπων,
των παιδιών που τρέχουν στην απλα του
φωτός
στις γλύκες γυναίκες που προχωρούν τα
μαλλια τους
και το τρυφερό εφηβαιο τους
τον άσπρο αρχαίο νεο γερο
που γελάει γνώση ολοκληρος
τελειωμενη, έτοιμος των
πραγματων, τραγούδι
που παμε χερι στο χερι ματια
φωτεινά στο θαύμα πουθενά
κι εδω ποτέ και τωρα εσυ κι
εγω
ζευγάρι της πραγματικότητας
ευτυχισμενο,
τετιο τραγούδι,
μια φορα υπαρχουν ολα
μια φορα φωταει η αγαπη
μια φορα ήσουνα κι ήρθες
αγαπημένη,
μια φορα παντα παντού εδω.

Πρόσωπό ερχεται ο ποθος
αέρας της ζωης νερο πλατύ και
χωμα
ολο δέντρα ξυλα της φωτιάς
άνεμος ζωντανός,



πραγμα είναι ο έρωτας
και το κρατας και το παίζεις
και λάμπεις
κοριτσάκι γρήγορο αλαφρό,
αγαπημένη, κι ερχεσαι
πρόσωπό ματια που με
κοιτάνε χείλη που μου γελάνε
χερακια ανοιχτα κι απλωμένα
για μενα, αγαπημένη,
περπατας πετας κυλάς μιλάς
εμενα
πραγματική του ονείρου
θαυματικη
του πραγματος,
αγαπημένη,
ερχεσαι ποθος έρωτας
λαχταρα
λαχταρισμενη
φτερουγιζεις πουλάκι μαλακό
μακρινό κοντινο αφημένο,
αγαπημένη.
Ερχεσαι ήρθες είσαι

υπάρχεις στα χέρια μου υπάρχω της
αγκαλιας σου είμαι ο ενας
των ολων του ονείρου του θαύματος
του πραγματος,
πραγματικός,



σε κραταω σαν κοσμο σαν κλαδί
πολυφυλλο αφημένο
σαν καρπό, σα νερο το πουλάκι, σ εχω κι
είμαι μ έχεις κι είσαι
είμαστε πραγματικοί του τίποτα
κι έχουν γίνει ολα
έχουν τα πραγματα
πραγματα, είναι ολα
της αγαπης, αγαπημένη
γυναίκα
η αγαπη.
Σε λαχταρούσα, πουλάκι μου,
στα κύματα και στο καραβι και στο
χωρίο
σ ολα τα διπλώματα των άνεμων και
του φωτός
και των πραγματων του λαμπρού ίδιου
κοσμου της αρμονίας,
σε λαχταρούσα, πουλάκι μου,



εγω και φίλοι και κοινωνία κοσμική
κι ελεύθερη νερο μελι
κι αφηνομουνα λαχταρα ζωντανή
κι ήμουνα ζωντας,
σε λαχταρούσα, πουλάκι μου,
ύπνος και ξύπνιος κι ονειρο
γεύσεις και πραγματα ψυχής
κι ολοκληρος μεγαλωνα
και σε λαχταρούσα, πουλάκι μου
δροσερο απαλό τρυφερό,
κοριτσάκι στην ελεύθερη χωρα του
άγνωστου
που ηταν αυτη και το ξερα
λαχταρώντας
φτερά ματια ολοκληρος αντρας νεος σ
ολα τα νεα της νεότητας σου.
Σε λαχταρούσα και λαχταραοο,
λαχταρα μου,
παλλομαι ταραζομαι φύλλα απλώνομαι
φτερουγες μεγάλες που χτυπάνε κι
αγαπανε τιναζομαι νερο στα ματια
σου
στα ματακια σου που
δακρυζουν
σταγόνες την ευτυχία
του ίδιου του κοσμου της
αρμονίας



κέντρο ολα τα κέντρα
το κέντρο σου
που ματια βλεπει κάνει λεει
κι είμαστε
λαχταρισμενοι.
Σε λαχταραω η λαχταρα
λαχταρα μου με λαχταρας
αγκαλιαστα
κι αφημένα
ενα σ ολα ενα ενα
τωρα εδω
στον άσπρο βράχο της
θαλασσας στο νησι της
Τδρας της αγαπης.

Ετσι σε
γνώρισα ετσι
με γνώρισες
και μείναμε.
Τωρα ολα γίνονται



ολα είναι τωρα
ολα μενουν
και γνωρίζονται
πλατια θαλασσα ανοιχτή
και κλαδια ελεύθερα των δέντρων
και ζωα που πανε παντού
κι αστρα της νύχτας κι ήλιος
μεγάλος,
ολα της αγαπης.
Ετσι σ αγγίζω χερι στόμα η σωμα
ολοκληρος του κοσμου
και κυλάνε νερακια ποτάμιά αργα
η αγρια βροχερά καμπύλες της
θαλασσας
ψυχές αυτου του κοσμου
υψώνονται κεφαλια κλαδια βουνά
πουλιά
μεγαλα η μικρουλια, καρδούλες
γεύσεων.
Ετσι σε κοιτάω
και σε ξερω κι ολα τα ξερω
πως τίποτα ωραίο ξερω
ξερο κλαδί του δέντρου
που βγάζει εδω για παντα πρασινα
φύλλα
και παίζουν τον κοσμο τρυφερά
κι αγια της αρμονίας τα κοβω



για τα μαλλια σου
και λες φύλλα είναι κομμένα
αφημένα απ τον κοσμο και
μας πανε άγγιγμα δροσερό.
Ετσι σε παίρνω
μ ολες τις αισθήσεις αίσθηση
μ ολη την ψυχη ψυχη
μ ολο το τίποτα τίποτα
μ ολη την αγαπη
αγαπημένη
μονη
του αυτου εγω εδω τωρα
7\αλο).
Γερνει το κλαδί, πρασινα
φύλλα μπαίνει η θαλασσα ζωη
απλώνονται ολοτελα οι πετρες
άσπρες ολες τελειωμενες.
Σ αγγίζω και γίνομαι και
φαίνομαι και σε λάμπω.
Είσαι ομορφη σαν τα σχήματα της
αθανασίας που γίνονται και
ησκιωνουν πραγματα καλη σαν το
φωτεινό θανατο που τελειώνει παλι
με τα πραγματα, βλέμμα, ματια
γνωστική των πραγματων,
πραγματική του τίποτα της αγαπης,
ετσι αγαπημένη γυμνή,
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ομορφαίνω καλοσυνευω μαθαίνω
της αγαπης
γυμνός.
Γυρο απ το τίποτα γίνονται ολα και
γίνομαι του τίποτα τελειωμενος κι
απλώνεται εγω, πραγματα κοσμος
γεύσεων σκεψεων σχημάτων,
ονομάτων ολα αφημένα απο σενα
ενα απο δω τωρα.
Είμαι που είσαι κι είναι
πραγματικα του τίποτα της αγαπης
Λαλω,
αφημένη μονη κι ευτυχισμενη
γυμνή εμενα

γυναίκα.
Ομορφος καλός γνωστικός σε κοιτάω σ
αγγίζω σ αγκαλιαζω αντρας μονος,
μαθαίνω εαυτός αυτο της αγαπης η
τέρψη η γλυκά η εαυτη σταγόνα του
ειναι-δεν είναι, μαθαινεται σταγόνα εμας
που η γνώση κυλάει του τίποτα αγαπη
εμείς σώματα γυναίκα κι αντρας, εσυ η
Λαλω εδω τωρα, εγω λαλημενος.
Είσαι ομορφη σαν αστραμμα ψαριού στα
νερα
σα λαμπρα ματια πουλιου σ ολα τα ουρανία
σαν το πρώτο κλαδί που βγάνει φύλλα ενα



ενα
και βαραίνει τελειωμενο καρπός ζωης,
είσαι ομορφη σαν ανασα τελειωμενης
γνώσης
σαν τελείωσαν ολα δε ρωτάω αφήνομαι
σαν ελα να γυμνό επίπεδο του τίποτα της
αγαπης
κανε ο,τι να ναι ο κοσμος θα ναι, τα
πραγματα,
είσαι ομορφη ομορφη ομορφη
σαν η πρώτη γυμνή γραμμή
σα σχήμα αφημένο
σαν πραγμα που αρχίζει γεύση, μίλημα,
όραμα και τις σκεψεις και τα νήματα της
σοφίας, είσαι ομορφη το πραγμα του
κοσμου αφημένο στη γυμνια του τίποτα,
ομορφη γυμνή το τίποτα γυναίκα,
ομορφη σωμα σ αυτα τα λιγα πραγματα
του νησιού του σπιτιού της καμαρας,
ομορφη ολων στα χέρια μου που σε
κραταω του ήλιου και του ήσκιου
θεϊκό κορίτσι.

Μαλλια μαύρα σα νεο ζωο φωτεινό στο
σκοτάδι,
ματια δυο μαύρα πουλιά παντα εδ(0,
στόμα στο λαμπρό νερο του αερα
που γελάει φωνη της αλήθειας ανοιχτο,
γερνεις ελαφρα κεφαλακι πραγμα μικρό
στο δροσερο φως και μενεις.
Τα χερακια σου πού κινούνται; πουθενά
στη λεπτότητα τους με τα δαχτυλακια



τους να μ αγγίζουν ευτυχισμενο
των ελεύθερων τελειωμενων στηθιων του
σώματος σου
που κοιτούν αναμονές μοναχουλια
σαν παιδακια τρυφερά δροσερά απ το γαλα
που τα θρεφει τελειος άνθρωπος
και γέρνουν οσο λεει ο κοσμος
μαζι με τα κλαδια τις θαλασσες τα βουνά
που ακινητουν τις καμπύλες των γραμμών
ολων και του σώματος σου που λυγαει
της ζέστης κρατημένης μου μέσης σου
της άσπρης μαύρης μεγάλης κοιλίας
και παει ποδιά προς το τέλος.
Η κοιλία σου, δε λεω, μυστικό
με ολα τα πραγματα, σωμα σου
της αποδοχής της βροχής, της ανασας,
της ψυχής μου που ξεκινάει,
μυστικό η γλυκά, η πλατια βαθια τέρψη
του ποτάμιου προς τον καραρραχτη της
θαλασσας
κι ολα τα μεγαλα ωραία κύματα,
μυστικό των φτερών του μεγάλου πουλιου
που δεν εχει ονομα κι ομως είναι
οσο είμαι σωμα χέρια ποδιά του ζωου,



μυστικό, τα πραγματα που είναι κι είμαι
εγω της κοιλίας σου.
Ποδιά κινείσαι λιγο χέρια μόλις ύπαρξη
ξαπλωμένη αφημένη της αγαπης
γυναίκα
και μετα, θαύμα, ορθη, θαύμα,
περπατιεσαι, θαύμα, προχωρας, θαύμα,
εδω στην καμαρα, θαύμα, που πας, σε
μενα, θαύμα, γυναίκα, θαύμα, γυναίκα
μου ο αντρας, είμαστε, θαύμα, δυο του
εσυ του εγω του εμείς, θαύμα
πραγματικό.

Ανοίγει τ όστρακό και κλείνει
και σπάει στα κομματια του ολοκληρο
και το εχω, εχομαι, είμαι
δικός του κομμάτι του κοσμου ζωντανός
όστρακό, κομμάτι
μπροστά σου, ανοίγεις και κλείνεις
των νερών, των αρωματων, των ηχων
της σιωπής της γλύκας
πραγμα του κοσμου γυναίκα σωματική
κι είμαι ολος σωμα
του σώματος σου των γυναικών.
Ερχομαι μενω είμαι
του τοπου αυτου αυτής της ωρας
του άσπρου μυρωδικου επίπεδου
που απλώνεται ενα ολο κομματια
εσυ χιλιάδες μυριάδες λιριαδες γυναίκες
σώματα
χερακια ψυχουλες μαλλια αφημένα
ενα εκει κι εδω τοτε και τωρα



εσυ παρουσία της αίσθησης της μνημης
του ωραίου προσωπικού τίποτα Λαλω
η αγαπη η ιδια
αγαπημένη ενη
ενα μενα σε μενα
εγω αγαπαω η γλυκά
της αγαπημένης
που τελειώνει κι αρχίζει και κλείνει
κι ανοίγει όστρακό μενει
πραγμα στη μερα των ματιών
η της θαλασσας όστρακα χιλιάδες
μυριάδες
ανοίγουν κλείνουν μενουν
όστρακα της αίσθησης της μνημης
του ωραίου τίποτα της αγαπης της
Λαλως
και να παλι και παλι και παλι η γλυκά
τοσο βαθια μου ως εσενα, να
η γλυκά που δεν είμαι κι είναι
αυτονερη αυτουσια αυτοεαυτος
προσο^πικος αγαπη εγω εσυ
σωματικοί και μονοί μ ολα τα πραγματα
παλι και παλι και παλι
Λαλω αγαπημένη,
κοριτσάκι μου.

Λοιπον να το χερι μου να σωμα
γίνομαι ολα δύναμη ανώνυμη να νερο
κολυμπητης και του αερα πετούμενος
αετός αργός η κεραυνικος φωτιά στο
χωμα και το υψωνω δέντρο φύλλων
και πουλιών η να δυο σταγόνες δακρυα



γλύκας της αγαπης που χαμογελας
γνώση.
Ξερεις ο,τι δεν
ξερεται κάνεις ο,τι
δεν κανεται είσαι
ο,τι δεν εισεται δε
γίνεται,
λόγια τρέλα κι ωραία σαν τα φύλλα
η τα πουλιά η τα πλατιά η τα αιδοία
ολα που είναι γίνονται ξερονται
και ξερω ολοκληρος ανασα η σωμα η
γλυκά
ολογλυκια αυτογλυκα
το είμαι το γίνομαι τ όστρακό
που υπάρχεις μονη,
του μονού,
μοναξια.
Εδω η αγαπη εκει.
Ξάπλωσε ολογυμνη να ρθω
αλαφροτατος της δύναμης παλι της
αγαπης
να μείνουμε της γλύκας γυμνοί της
γυμνότητας.
Κοσμος αλαφρός είμαι αφημένος
τραγούδι και σε τραγουδαω αγαπημένη
μου
ματια και μαλλια και περπάτημά
τρυφερό δροσερο κορίτσι μοσκοβολισμενο
σε ησκιερο φόρεμα της πλατιας μέρας
της βαθιας θαλασσας του ατελείωτου
ουρανου που λάμπεις.
Ελα γελα κελαηδησε



φωνη δροσιάς αρωματων και γεύσεων
κυμάτων ζωντανων ως τ άσπρο των
ματιών μου
στο φως, κορδελες χρυσαφιου της
αλήθειας
που ανοιξα σιγανό ήσυχο ποτάμι
και χύνομαι αφήνομαι
για το κορμάκι σου να μιλιέται
αλλιώς κι ετσι κι αλλιώς
τραγούδι αφημένο του νερού
του άνεμου της ανασας
που ανασαίνω
τραγούδι και σε τραγουδαω.
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Αυτο το ταξίδι.
Αυτο είπαν οι καλοί μας σοφοί αυτο
είμαστε αυτο ο κοσμος,
πες πως τον φτιασαμε πως μας εφτιασε
χωρίς σκέψη χωρίς πράξη χωρίς γεύση
οπως ερχεται φεύγει ο αέρας φυτρώνει
το χωμα αναβει η φωτιά μιλάνε τα
κύματα.
Δεν είναι τίποτα είναι τίποτα είναι
Λαλω
βάθος σα φως μερα σα νύχτα βλέμμα
σαν πραγμα πραγμα σαν πραγματα εσυ
κι εγω δυο μ εναν ήσκιο της πέτρας
χιλιάδες πραγματα πραγματα ενας
κοσμος.
Γεμίζω κοσμο στο τίποτα γεμίζεις Λαλω
τωρα, είμαστε έτοιμοι
μεγαλα πουλιά εξω απ τα πραγματα
της αγαπης
εξω απ την αγαπη
των πραγματων
αγαπημένοι



μενει ο κοσμος.
Καθε τι πρόσωπό
κι ωραίο κι ευτυχισμενο κι
αγαπημένο
μα εμείς εξω
τοσο
οσο καθε πραγμα οσο η αγαπη
οσο ολα στο νησι
του
παντού
πουθενά
του ποτέ
τωρα του
εδω εκει
αγαπημέν
οι μενει
το νησι κι
εμείς
φευγουμε.
Λόγια μενουμε σώματα ωραία
πραγματικα
τραγούδι του κοσμου
οπως τα κύματα που μιλάνε
κυλάνε γελάνε πανε
- εμείς ερχόμαστε
αυτου του κοσμου
γυμνοί ολων
οπως ολα —
πανε γελάνε κυλάνε
μιλάνε τα κύματα
έρχονται
οπως ερχεται ο κοσμος γυμνός.



Αυτο το ταξίδι, αγαπη, αυτο
το τραγούδι, το πραγμα τα
πραγματα που χτυπάνε
φωτανε ανε αυτο μιλάνε.
Λοιπον δε φύγαμε δεν πήγαμε
δε θα παμε θ αγαπαμε
εσυ εμενα εγω εσενα
ενα οπως κανένα τ αγαπημένα
ολα δοσμένα
εμενα κι εσενα
ξενα
οπως τα κύματα
που ανε χτυπάνε μιλάνε πανε
οπως ο νους
στους ουρανους
που φωτανε κοιτάνε αγαπανε
ανε η γνώση η τοση και ποση
που μενει ξεμενει ξενη ενη
αγαπημένη
δίχτυ ολοκληρο ολοφωτο
ολογερο δίπλα μας
πραγμα στα πραγματα που
λούζονται στο φως και στα
κύματα και στα βλέμματα των
ματιών σου,
Λαλω.

Αυτο ητανε αυτο είναι
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αυτο θα είναι.
Μείνε η γινε,
παω η έρχομαι,
στο επίπεδο η αγαπη
της αμμουδιας
της τελευταίας γυμνότητας
της δίκης σου,
κύματα βουνά κοσμοι θερία η
αγαπη πουλιά πετρούλες
γραμμουλες η αγαπη
χορταριων νερών ψυχών
σηκώνεται ορθώνεται
υψώνεται η αγαπη η αγαπη η
αγαπη αγαπη μου εσυ
και μενεις μονη μονη μου
κι είμαι μονος
εξω απ το τίποτα
των ολων
ολος
της Λαλως.

Λαλω των πραγματων
Λαλω των κυμάτων
Λαλω της γαληνης
του ωραίου ολανοιχτου τίποτα
που γεννάει ο,τι θελει
ο,τι θελεις
κι είναι ολα
κι ολα τ αλλα,
Λαλω μονη της μοναξιας μου



μ ολα τ αγαπημένα ενα ενα,
Λαλω μου
αγαπημένη κορίτσι, γυναίκα
πραγμα παρουσία της
απουσίας, είσαι, κι είμαι
ολοκληρος η αλήθεια
της ουσίας της παρουσίας της
απουσίας τοσο ομορφη:
Λαλω μου.



Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α



Οπως το κυμα σπάει μαλακα η
δυνατα σκάει ετσι γίνονται
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ονομαζονται τα πραγματα κι εγω
βλέπω, πραγμα ονομασμένο.
Ενα ονομα χίλια πραγματα ενα
πραγμα χίλια ονοματα κι ολα αυτο,
το κυμα
οι αφροι που έρχονται στην αμμο τους
που τους περιμενει να κάνει
γραμμουλες
του πραγματος, νατες
ήρθαν εδω που παταω
της αμμουδιας του αερα των βουνών
των ωραίων πουλιών και των
χαλικιων
και των γεύσεων μυρωδικων ψυχής
πραγμα πρόσωπό παντα μπροστά μου
και βλέπω
εδω.
Το πραγμα κι ολα τα πραγματα που
βλεπεται βλεπεται κι είναι.
Ας είναι.
Κι εγω είμαι πραγμα πρόσωπό της
Λαλως μου λαλικος.
Λα λεω Λαλω λεω
λεγεται λεγεται λεω
Λαλω και λα και λο και
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λι και λε και ο και α και ι
φωνη,
Λαλω, για να είναι
πραγμα τα
πραγματα νατο,
που δεν είναι οσο
είναι,
Λαλω
μυστικό στο φως
οπως οι πετρες του νερού,
Λαλω
ολα εδω
απο κει
παντού κοντά
να.
Είμαστε είναι
ευτυχισμενα ενα του
κανένα ως εμενα.
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Οπως παίζουν τα μαλλια
σου
στα νερα τις λάμψεις
γραμμές
των λουλουδιων των
αροοματων
ολων των ψυχών
γυαλιστερό ιστο
που ολο αλλαζει
κι ολο μοιάζει
πρόσωπό σου,
ετσι παίζω
παίζουμε.

Χίλια μύρια λιρια φύλλα δέντρα
κι ολα ανεμοπαιζουν
άνεμος φύλλα
μπρος απ ολα που παίζω
και κοιταζονται
κι ετσι, δυο της αγαπης
εσυ κι εγω
παίζουμε μπρος στα φύλλα
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μπρος απ ολα
μονοί της αγαπης
παίζουμε
παιζόμαστε
το παιγνίδι
(οπως τωρα είναι κύματα
είναι παντα είναι ποτε είναι
δεν είναι κύματα) ο κοσμος.

Παίζουμε την
αλήθεια
πραγματα,
παιδιού.
Να, εδω της αγαπης απο κει της
αγαπης θα ρθει της λάμψης
παιδί, ελα μου.
Νεράκι μοναχουλι το βλεπουμε
ολα μας κυλάει γελάει λαλαει



5
ολα μας
και φτάνει και φεύγει
ολο δεν ξερω ολοκληρο είμαι
ολοκληρο γίνομαι
ολα παλι, ελα μου,
ολα χαρα μας
νεράκι μας.
Θυμασαι, να, περιμενεις, να,
θελεις, να,
Λαλω μου,
λαλας γελάς κυλάς
νερο μου νερο σου
νεράκι γλυκό
μοναχουλι μας.
Γλύκα που είμαι γλύκα που
ξερω γλύκα που δεν είναι άλλα
απ αυτα ολα τα μοναχουλια
τους στα ματια μας.
Παρτα και παίξε
κανε τα κοσμο σπίτι νεράκι
τίποτα ωραίο που γίνεται
και είναι τίποτα των πραγματων
των ονομάτων της ανασας σου
που βοα το πραγμα ψιθυρίζει τη
γλυκά

χαίρεται Λαλω
κι οτι να ναι κι
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ολα, νεράκι
μοναχουλι
που δεν είναι δε γίνεται δε
λεγεται κυλάει γελάει
λαλαει και είναι και
γίνεται και λεγεται. Ω
Λαλω μου.

Λαλω των οστράκων, κοσμική
μέγιστο τίποτα των πραγματων,
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ματια μου,
ονομα θεωμενο και μονο, γλωσσά
που είναι που γίνονται που λαλανε
ολα, ετσι λαλικα,
Λαλω αγαπημένη, ευδόκησε.
Γλωσσά μιληθηκα, ποθος αφεθηκα
κύλησα
μπήκα γλύκα οστράκων, τίποτα
για το τίποτα μονος για μονη σου
μοναξια του ολου αυτου, νατο
σταγόνες μου, δες πιες πες
αγαπημένη, ελα
εδω, παλι, νεα
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να ετσι.
Ετσι, των πραγματων της ομορφιάς.
Στην αμμο μπροστά στην αστραφτερή

κυματισμένη θαλασσα
της γυαλαδας της τέρψης της ακινησίας
του ολοφωτου τίποτα που μας τιναζεται
νερο
μας βρέχει αν θελουμε που είναι
αν κάνουμε που γίνεται
αν σ αγαπαω που μ αγαπας
αν αγαπιόμαστε εδω
της αγαπης
νερο.
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Θελω είμαι παιδί, θελεις είναι παιδί,
θελουμε θελ ουμε είμαστε παιδί, παιδί
μας το παιδί ομορφο, των πραγματων,
ετσι.
Δεν είμαι, τερπομαι γίνομαι,
χαίρομαι είμαι, σ αγαπαω.
Υπάρχεις
γυναίκα του παιδιού παιδί της
γυναίκας γυναίκα μονη
της τέρψης της χαράς της αγαπης
χτες σήμερα αύριο, τωρα
των πραγματων των γεύσεων του
νερού, εδω
εμενα που αγαπαω, εσυ πέτρα αερακι
μοναχουλι
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τίποτα απ ολα
αγίνωτο απ τα γινωμένα
ον απ τ αποντα
και σ αγαπιέμαι σε χαίρομαι σε
τερπομαι εγω απροσωπο απο
πρόσωπα του προσώπου τωρα εδω
εσυ πέτρα αερακι.
Δε φωταω,
κοιτάω δε
λαχταραω,
θελω δε
γυρευω, είναι
ονομα των ονομάτων πραγμα των
πραγματων ενα του να ελα του λα
Λαλω Νανω Ναννω Ο
χτεσινο αυριανό τωρινό, εδω του
παντα
του προσώπου σου των πραγματων
κορη κορη μου.
Κορη της αγαπης
αργ° χρυσό μέλι του νερού
γλυκά της στιγμής ολων των στιγμών
των πραγματων νεων και των ονομάτων
χίλιες φορές να λα
χίλιες κορη κι ολες εδω
κορη μας
σ ακουμπαμε σ ακουμπιομαστε κι
είμαστε παλι
τρεις του ενα και του κανένα ολων



πατέρας μανα παιδί.
Αρχίζεις παλι.
Κίνημα βλέμμα φωνη
προσώπου του απροσωπου
της Λαλως μου της αγαπημένης μου,
εσυ του κοσμου του φως μου του
δυοσμου
που μοσκοβολάς
εσυ του εμείς του αυτο του αλλο του
ολα κορη μας αγαπημένων
θεοτικών σαν τα χορταρια τα πουλιά τα
ουρανία
και τη σταγονιτσα στα ματακια σου
που λαμπουν τελειο τίποτα
ολοκαθαρο άγνωστο κι ευτυχισμενο
ολη η αλήθεια ο
α ι μιλήσου μας
σωμα ματια λαλημα
παιδιού του κοσμου, αγιο πραγμα
νεο του να,
παλι. παλλεται παλμός
ολων, παίζεις,
παίξε μας,
κοίτα μας
που είμαστε που δεν είμαστε που είσαι
κορη μας μπροστά.
Κορη της μανας ή μανα της κόρης



κορμάκι του κορμιού της ίδιας ανασας
του αερα του νερού του τίποτα
που σε κάνει και σε τρεφει και σ εχει
κορμί μας νεο
θρέψη και θρέμμα,
κορη μανα μανα κορη
εσυ αυτής της ανασας
του πραγματος της αγαπης
ολης
κορη της Λαλως μου σωματική Ναννω
μου κορη μου.
Χρονιά της χαράς της λάμψης των
ονομάτων των πραγματων
στιγμές σταγόνες που μας βρέχουν
εβρεξε βρεχει θα βρεξει η βροχή
οπως ήρθες κι είσαι η κορη.
Οσο ο χρονος τοσο τωρα
οσο μεγαλωνεσαι γίνομαι
οσο δεν ξερεις μαθαίνω
έμαθα τελείωσα πατέρας της κόρης.
Πατέρας και κορη, πέτρα και
πέτρα στ όστρακό νερο
που κυλάει πουθενά κυλάει παντού
κυλάει
εδω τωρα κυλάει
γελάει του πατέρα της κόρης
κορη του πατέρα



της αγαπης, αγαπημένη μου κορη.
Γ ινεσαι
παλι τ ωραίο σχήμα σωμα της
γυναίκας του ανθρώπου του
πραγματος αυτη η ομορφιά
οπως το παιδί του ζωου το δέντρο
το σπίτι ο άσπρος κίονας μεσα
στους άσπρους κίονες οπως ο ναος
του κοσμου νεος παρθένος
παρθενώνας των ολων να μπεις
παρθενικη, αυτη η ομορφιά.

Γίνομαι πατέρας
παλι της παρουσίας σου της ζωης του
θανατου του ίδιου κοσμου της κλωστής
νατην μαλλια σου που απαλαίνουν αφη.
Σ ακουμπαω τ ακουμπαω ακουμπαω
ακουμπιεμαι
της Λαλως της αγαπης της κόρης
μανας πατέρα τρια του ενα του κανένα
του εμενα του σενα μανα κορη του να.
Λα ματακια μου.

Κορη χρυσή α κύματα κορη
αργυρή ανάσες μου κορη
μαλαματένια ολα τα νερα
πλημμύρισαν κι ήρθαν του
χεριού μου.
Θα πιω.
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Κλαδακι που λυγας πετας
φύλλα το τίποτα καρπό την
αγαπη γίνεσαι κλαδακια
πρασινα
και μοσκοβολάς, ακουμπησε
με οπως σ ακουμπαω.
Χρυσάφι ασήμι μαλαμα της
αγαπης.

Κορη μου ωραία ολοκληρη του
κοσμου του ανθρώπου κι αυτών
των πραγματων δίχως ήσκιο δίχως
ονομα των μετρημενών
μεγαλώνεις κι ερχεσαι μεγαλωνω κι
έρχομαι,
ματια μου του νερού και του γλυκου
φωτός,
οσο μαθαίνεις μαθαίνω
γίνομαι παλι



14με τη δροσιά σου
κι είμαστε. Ξερουμε.
Μανα πατέρας κορη τρια του ενα
του πραγματος,
ετσι μεγαλώνεις του αιώνα
μονη, ενα του τρια
του κανένα
στα μετρημενα,
κι ολα λαμπουνε
και παλι ξερω
της αγαπης.
Είμαι οσο είσαι
γίνομαι οπως γίνεσαι κορη μου
πατέρας σου
της μανας, ενας του
τρια κανένας εσενα,
ματια μου
αγαπημένα.
Μιλα μιλα μου παίζε τα ολα παλι



πραγματα
του ονοματος σου, κορη.
Γελα.
Ετσι έρχονται, και πανε χτες
σήμερα αύριο αυτο κι εκείνο
κι ολ αυτα τα ξεριζα του αερα
που σε κάνει
κορη του ανθρώπου.
Είσαι ολα νεα ολα παλια ολα αυτα
είμαι ο πατέρας σου, αυτός της
αφης της ματιας της τροφής γελα
μου
ονομα των μετρημενων.
Κορη μου το θαύμα
οπως το φύλλο το πουλί η
πεταλουδιτσα
κι ολο το νερο τους
πραγμα της αγαπης της Λαλως.
Δεν ξερω, γίνονται, μανα της κόρης
κορη της μανας
Λαλω της Ναννως Ναννω της Λαλως
α για ο ο για α να, οπως ολα
ενα ενα του ενα του κανένα.
Ετσι σηκωνω το φύλλο περνάω το
σύννεφο
το αργο φωτεινό ποτάμι του ονείρου
ολων αυτών στο άσπρο επίπεδο, πες
αμμουδια
και μενω, πέτρα λευκή
κρατημένη οχι μαγεμενη μια του
καμία
μπροστά σου, κορη,
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κοριτσάκι μου γλυκά μου
που κυλάς και σε πινω και με πίνεις
πιομα νερο
απο μενα κι απο σενα
μανα κορη κορη μανα
νιρι ναρα νερο
μαναχο στα ποτήρια
της κοινωνίας μας της αγαπης.
Ακίνητος μ ολ αυτα.
Τι. νεο τι αλλο τι παλιό;
Τίποτα. Ολα.
Δέντρα σπίτια χωραφια θαλασσα
των βουνών ο ήλιος βασιλεύει
βραδυαζει θα νυχτώσει
και θα ξημερώσει
παλι ο ήλιος των άλλων βουνών
των πουλιών τ ουρανου των ήσκιων.
Αυτός ο κοσμος;
Ναι. Οχι. Μαζι οπως εσυ κι εμείς
κορη μου, οπως τα ματια μας των
ματιών
οπως το κοιταγμα και τ ακουμπημα
κι εμείς σώματα τρια ολα μαζι, σπίτι.
Πουλάκι που πετας; που
πας;
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γιατί είσαι, πουλάκι;
Κελαηδεις φτερουγιζεις ματακια της
γλύκας, της αγαπης.
Ελα
πετα πήγαινε, είναι
ωραία
σαν κορη
σαν εμείς
σαν ολ αυτα
που πετας και πας κι είσαι σαν
πουλάκι
μαλακό τρυφερουλι δικο μας εμείς.
Πετα παντού πουλάκι πουλί.

Το σκοτάδι,
κυματακι νερο και
ξημερώνει κίνηση
της απλας
που παίζει, το
σκοτάδι νύχτα κι
αστρα και ψυχές και
φως, ξημερώνει.
Το
παιδί
κορη
το παιδί τρεχει την απλα
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ερχεται η απλα ομορφη
έρχονται ολα έρχονται τα
παιδια ερχεται ολο
ερχεται ο γιος.

Πρόσωπό του έρωτα του προσώπου μου
του ωραίου σκυλου μου του πουλιου και
των φύλλων
των ολων πραγματων
πρόσωπό
που σταλαζεις σταλαζεσαι σταζεσαι εγω
κι εμείς κι αυτο κι ολο μενεις
μονο κι ωραίο και μ ολ αυτα και τ αλλα
τους που έρχονται νατο, καλο μου και
νατο, γλυκό μου και νατο, ομορφο μου



νατο οπως νατο πρόσωπό αυτοπροσωπο
σταγόνα σταγόνα μου νερο, σε
κολυμπάει ο γιος μου του έρωτα.

Εσυ σωπαίνεις
σωπαίνεις πιο πολυ.
Ολα τα λόγια οι πράξεις τα
πραγματα είναι της σιωπής
σου, η σιωπή σου τα παιδια.
Λάμπεις με λάμπεις σα να σα
λα σα λανα μανα μ ολα σ ολα
μπρος Ναννω και Λάμπρος
κορη και γιος και Λαλω,
σωπαίνεις.
Μυστικό; Τίποτα.
Βλέπω, ζω; Κι αλλο, λα λο
ορμησα νερο της χαράς της
απλας έρωτας, αγαπη



εγω απ τις άκρες της θαλασσας
τα ωραία χείλη του τίποτα
του εδω
γιος και κορη
Ναννω και Λάμπρος
και Λαλω, που σωπαίνεις.
Είσαι, είναι;
Δεν ξερω, δε θελω,
Λάμπρος Ναννω, Λαλω.
Τι; Κατι, τίποτα

του τίποτα του κατ',
του Λα του Να,
παίζω εγω, εσυ, εσείς, αυτο
άκρες, παιγμα, παιγνίδι,
λέγομαι λεω
λε του λα του να
ν η λ.
Ας μην είναι ας γίνει
ας μη γίνει ας γίνει επίπεδο
άσπρο ας υψώσει βουνά να κυλήσει
νερο
να πρασινίσει δέντρα να πεταξει
πουλιά
να λατρεψει πραγματα
τέρψη
αφες φωνές ματιές στη σιωπή,
της σιωπής να λαλιεται



Λαλω, Ναννω και Λάμπρος να
μιλιέται
γλωσσά πέτρα γλωσσά νερο
γλωσσά φύλλα γλωσσά ζωα που
πανε κι έρχονται
γλωσσά πραγματα της σιωπής.
Οσο φωνάζει σωπαίνει σωμα
πιομα γλύκα γλωσσά του έρωτα.
Τίποτα; Γλωσσά.
Κατι; Γλωσσά.
Γλωσσά; Ερωτας, ρο και νο λα
και να
Λάμπρος και Ναννω, Λαλω
Ο

για ολα για κατι για
τίποτα
Ο εδω αυτο,
παίζω
τα ονοματα τα
πραγματα το χοοριο το
καραβι την Τδρα του
κίονα το να το τίποτα
παίζω παίζομαι παιδί
σιωπηλό σοφο που δεν
ξερει ολοκληρο
παιδί κι αλλο παιδί
κορη, χρυσή, γιος,
ακριβός
της Λαλως
ουτε η ουτε ος,
α η ο
το η τα
τατα νατα ματα ματια



γιου και κόρης στη
σιωπή της Λαλως του
πατέρα, σπίτι κοσμος
νεος οπως παλιός,
αυτός.
Κι ας έρθουν παλι
αυτα κι εκείνα τ
ανώνυμα τ ανησκιωτα
στη σιωπή
και νατα, γίνανε παλι
νεα οπως παλια καλα
οπως λα, μιλάει το
καθένα στο σπίτι του
κοσμου και φωταει
τραγουδαει τη σιωπή

περνάει και παει.
Ας είναι ας γίνουμε ας μείνουμε τωρα
περα, εδω εμείς
ενα σπίτι χωρίο καραβι της Τδρας
του κίονα του να του τίποτα
σωπαίνουμε
σωπαίνουμε πιο πολυ
και βγαίνουν φευγουν άκρες
φως σκοτάδι εγω εσυ
πέτρα και πέτρα
και νερο αυτονερο
πρόσωπό αυτοπροσωπο
κι ολο σωπαίνουμε
γδυνόμαστε πέπλα ουρανου και νερού
και τίποτα
κι άκρες και δωθε και πιο δωθε
και να και λα
και α και ο



και ι
και σιωπή γυμνότητα αγαπη έρωτας.

Το ποαδι, η αρχη
μικρό κι ολα
μικρουλια νεα και
φερμενα με σενα
με μενα ενα.
Ολοκληρο σ ολα παιδί,
αυτο εδω θεος
των πραγματων ολων
γυρο μας, παιδακι
χερακια κορμάκι ματακια,
ονοματα, παιδί παιδακι,
ονομα Ναννω Λάμπρος
λατρεμενο ολοκληρο η
λατρεία του αιώνα η
μανία παιδακι παιδί
που γίνεσαι πραγμα στ
ακίνητα στ αμίλητα
κι ολα φτιαχνονται
σχήματα πραγματων
ονομάτων ονείρων ολα
γίνονται στη σιωπή
βγαίνουν οπως τα



κύματα νερο ηχος και
φως της θαλασσας, παιδί
παιδακι λουλουδάκι
στα πλατια μεγαλα νερα στην
απλα γη στο δέντρο στο
κλαδακι που γερνει στο κεφάλι
μου

στεφάνι της ζωης
φύλλα πρασινα τρυφερά και κρυα
πραγματικότητα
της αφης, Στεφανια μου
παρουσία μου δροσερή
κοριτσάκι ονοματακι
της αγαπημένης μου,
παιδακι μου κοριτσάκι μου
αγορακι μου
κοριτσάκι μου, τραγουδακι μου
που λεγεσαι λουλουδακια
εζω πανω στην επιφανεια του στήθους
μου
και μοσκοβολάει ζωη της αγαπης
πραγμα του τίποτα,
Λαλω μου Ναννω μου Λάμπρο μου
Στεφανια μου
εγω σου λεω σου εγω σου εγω σου
εγω κι εσυ κι εσυ κι εσυ κι εσυ
εσυ κι εγω.
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ετσι η ζωη.
Απ το τίποτα για το τίποτα, παιδια μου,
με το τίποτα μου
τοπος και πραγμα κι ανασα
τοσα τίποτα χαλικακια χορταρακια πουλιά
τοσα τίποτα πραγματα
τοσα πραγματα αγαπη
τοση αγαπη Λαλω
Ναννω Λάμπρος Στεφανια.
Ποιος, ποσο τι είμαι;
Αυτο τ ολομοναχο
στα νερα στα πλατια σ ολα
τα ολομοναχα της ευτυχίας.

Θαλασσα χυμα του ήλιου,
κοινωναω εγω ζωη κινήσεις
λόγια, κοινωναει λόγια
κινήσεις ζωη εγω ηλιο του
κύματος της θαλασσας,
παίζουμε δροσερες άσπρες
γραμμές αερινες κυματικές
ορίζοντας βουνά ή αχνα χόρτα
ή χωμα ζωα αργα η πουλιά
πετρες η αφημένα κλαδια
λατρεμενα παιδια της αγαπης
γινωμένα ορθα
ονομασμένα
κοινωνία
της θαλασσας του κύματος
του ήλιου λόγια κινήσεις ζωη
εγω παιδια μου της Λαλως.

Κορη γιε μου κοριτσάκι μου
ανασες κι ακουμπηματα μου
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ζωη κόκκινα ποταμακια στα γαλαζια
μερα πλατια του ορίζοντα
μέχρι το κοχυλακι του τίποτα
γυμνά τελεία ευτυχισμενα παιδια μου,
με τραγουδατε
τραγούδια τρια τραγούδια ενα της
αγαπης
της γυμνής τελείας ευτυχισμένης
Λαλως του τίποτα,
παιδια μου που κοινωνατε τον κοσμο
αναστημα
μ ονομάζετε
τρία ονοματα ενα
της Λαλως κι εμενα
τοσα εγω κι εσυ κι αυτο,
παιδια μου σας μιλάω
σας μιλιέμαι τρια του ενα
μαζι
επίπεδο πλατύ ζωντανό θαλασσα που
κινείται ολοκληρη μονάχη κι ολη
πρόσωπό, χιλιο, σας είμαι σας
γίνομαι, γινόμαστε αφηνόμαστε της
Λαλως της αγαπης οπως τη μιλιέμαι
το πραγμα.
Η γλωσσά μου εσείς ολοι ολο,

η γλωσσά μου γλωσσά
και με μιλάει που σας
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μιλάω σας μιλάει που
μιλάω εσας ολους ολα
λα
στρογγυλο αφη της
υγρασίας των
σταγόνων που είναι
νερο και κυλάει παvoJ
μας.
Αγαπη.

Κίνημα του χορταριού του παιδιού μου
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του άνεμου του κοσμου, δικο μου, ηχος
του νερού τ ουρανου του παιδου μου, του
κορμιού μου, ακουμπημα του ζωου του
παιδιού μου, του νου μου ανασα του
παιδιού μου, του εαυτου μου εδω κι εκει
στο κορμάκι του κι εκει στο λογακι του
και το κίνημα κινήματα ο ηχος ηχοι
τ ακουμπημα ακουμπηματα
η ανασα ανασες
εαυτου
που κινείται ηχει ακουμπαει ανασαίνει
χορτάρι κι άνεμος νερο και ζωο
στο άσπρο επίπεδο
που το ζωο τρώει και πίνει
κι ανασαίνει
εαυτός
παιδί των παιδιών μου της Λαλως της
αγαπης.
Αυτο είμαι.

Φως νερο κι αέρας, κύματα
που ζωγραφίζονται στην αμμο
γραμμές και μιλάνε στ αλλα



κύματα
κι έρχονται ολο νερο φως κι αέρας
πλατύ μεγάλο και βαθυ
για τα μακρια ποτάμιά
και τα τελειωμενα ουρανία
που λαμπουν και σταζονται
και ζωγραφίζονται
χωμα και φύλλα και ζωα κι
αλαφρα πουλιά και μιλιόνται
οπως μιλιέται αυτο το κυμα
η αυτη η στριμμένη ριζα
που βγάζει το νερο
κι είναι ετσι οχι αλλιώς,
ετσι είναι ο κοσμος
ετσι μιλιέται σχήματα πραγματικα
που μεγαλώνουν και γίνονται.
Γίνονται τα παιδια μου και
μιλιόνται μου μιλάνε και μαθαίνω
και γίνομαι οσα μαθαίνω φως και
νερο κι αέρας ονομα των
ονομάτων και υπάρχω, πατέρας.
Λοιπον αρχίζω τις κινήσεις και τα
κύματα
και το φως και το νερο και τον
αερα ετσι που αρχιζομαι.
Το φως,
παντα, ο
αέρας, εδω,
το νερο,
πινω



πατέρας,
πινω εδω παντα
πατέρας της κίνησης
οπως τα σχέδια των κυμάτων.
Μαθαίνω που βλέπω, σοφία, τα
σχέδια, η αλήθεια, τα κύματα.
Κι ετσι πατέρας, ξερω, ετσι η
κορη μου, ξεχασα, ετσι ο γιος μου,
αφήνομαι, ετσι το μικρουλι μου
κυλάω νεράκι αέρας και φως
σχέδιο
των πραγματικών σχεδίων.
Λοιπον βλέπω τα βουνά
τα μακρια ποτάμιά και τις
θαλασσες
τις πορείες των πουλιών και τις
ρίζες
το μεγάλο μου δέντρο μ ολα του τα
φύλλα
σχεδιασμενα μου
και σχεδιάζω
και μιλιέμαι με τα παιδια μου,
αυαη η γλωσσά.
Της Λαλως μου.
Ασπρο καραβι μας
γαλαζια μας πλατια θαλασσα
ταξίδι, μας απ το χωρίο στην Τδρα
σπίτι του κοσμου
καραβι ταξίδι του αιώνα
πατέρας μητέρα παιδια



εμείς
αυτο,
πέτρα στα κύματα
που είναι η γλωσσά της
αιώνας.

Ξημερώνει κι η γλωσσά μου κύματα,
καφτο μεσημερι κι είμαι η ζέστα
βραδυαζει κι απλώνομαι σκοτάδι
του νερού μου που κυματίζει
μέχρι τα νησιά μέχρι τα βουνά τ
ακρογιαλια
τις πλατιές αμμουδιές
για το πρόσωπό
του οστράκου που σπάσε όστρακα
κοτρωνες θερία πραγματα
κι αλλα μικρουλια,
για τα χωρίσματα
που ενώνουν τα κομματια
κελυφος για κελυφος
όστρακό θαλασσινό
κοχυλακι αιδοίο
αγιο κι αγαπημένο
μοναχουλι
ροδινο στα κύματα
κι αφημένο
για το χερι μου.
Είμαι η αφη.
Αυτη η γλωσσά.
Στα σχέδια η μνημη
το γέννημα οι πρώτες κινήσεις μου το
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παιδί μου ο λαμπερός μου καινούργιος
έφηβος ο νεος μου ο πατέρας μου
ολοκληρος εγω, σχέδιο των σχεδίων
οπως η ριζα που αγαπηθηκαν τα νερα
ολο αυτο το χειμώνα που σχεδιάστηκε
κι ολ αυτα, ριζα στα χέρια μας.
Αυτη η μνημη, κορη μου, αυτη η
μνημη, γιε μου, αυτη η μνημη,
μικρουλι μου.
Μεγαλώνετε σώματα πραγματα σχέδια.
Σας σχεδιάζω σας κοιτάζω.
Ο κοσμος γίνομαι
παιδια πετρες
φύλλα ζωα πουλιά
της Λαλως
και γλωσσά σχέδια
γραφτα εδω.
Αυτο που θελω
κανω αυτο που
κανω θελω,
γράφω τα
παιδια μου της



259

2 50

Λαλως μιλάω
και είναι.
Λεω νερο λέγομαι
κύματα
ψηλα δέντρα χίλια
φύλλα
πουλί κι αστέρι
κοχυλι και κορίτσι
αφημένο
εγω κι εαυτός
λεξη και γραμμα,
ο,τι θελω κανω
ο,τι κανω θελω
πατέρας,
πριν απ ολα τα κύματα.

Πριν να είναι, τ ονομα μου πριν
να γίνουν, είμαι, πριν απ ολα,
πραγματοποιούμαι, δωθε κείθε
παντού απ το τίποτα πριν μετα
παντα απ το παντα χτες τωρα
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αύριο το ποτέ κέντρο της αλήθειας
δύναμη
που αφήνει το είναι νεράκι να
γίνει να κυλήσει ολα
η κατι αλλο, άγνωστο, αυτο η
εκείνο, δύναμη
που είναι και γίνεται και
πραγματοποιείται κι ετσι μιλιέται
αλλα μενει δύναμη
ολων αυτών που εγιναν κι είναι
ολ αυτα που εγιναν κι είναι
δύναμη
της αγαπης
αγαπαω τη Λαλω,
το κοριτσάκι μου το παιδακι μου,
το αγορακι μου το νεο μου τον
αντρα μου
τον άνθρωπο μου τον εαυτό μου,
ο.

Ετσι μεσα μου η τέρψη
κι η γλυκά και το κυμάτισμά της
ψυ/ης
κ( ολ αυτα τα ονοματα
που νιώθουμε
κι η στιγμή σταγόνα έρωτας,
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ετσι ο μεγάλος πονος κι η οδύνη
κι η γνώση κι η μεγάλη απορία
κι η ματια στο πραγμα της
σκέψης
και το απλωμα ολος ο κοσμος,
ετσι εσυ και τα παιδια Λαλω μου
και Ναννω μου Λάμπρος Στεφανια
σπίτι ολοκληρο οικογενεια
ορθα τελειωμενα ωραία πραγματα,
ετσι
δυνατα.
Ανασαίνω αργα τον αερα
ματια που κοιτάνε τα
κύματα
της θαλασσας των βουνών και. των
μικρών φύλλων μαζι σας.
Εδω μιλάμε ζουμε γινόμαστε.
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Ο κοσμος ωραίος, ο πονος η τέρψη,
πραγματα, εμείς, η ανασα.
Την εχει το σχήμα του κοχυλιου το μικρό
πουλάκι που παίζει μορφή το ζωο που
περασε το θεριό που χτυπιέται κοσμος κι
εμείς το λάμπουμε εξω.
Λάμπω κι ανασαίνω απέξω μαζι σας.
Μεσα ζουμε κι εξω λάμπουμε μεσα κι
εξω ανασαίνουμε εχουμε το σπίτι του
κοσμου χαλίκι το παίζουμε.
Λοιπον κανω για σας
μιλάω για τα
πραγματα είμαι για
τον κοσμο ζω για τη
Λαλω, το αλλο είμαι
εγω, αγαπημένος
πατέρας.
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Δυνατός θα πει
αυτός. Αυτη τη
γλωσσά μίλησα και
μιληθηκα.
Η σιωπή, σιωπή
μου. Λαλω
Ναννω Λάμπρος
Στεφανια. Εσείς.
Εμείς του ταξιδιού
του χωρίου της
Υδρας της αγαπης.
Δυνατός θα πει
καλός. Αυτη τη
γλωσσά ξερω
και καλοσύνεψα.
Ολα τα ονοματα οι
φίλοι οι γυναίκες,
της καλοσύνης.
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Δυνατός θα πει καλα.
Ειπα την αγαπη έκανα την
αγαπη αγαπημένος της
Λαλως μου.
Να ο κοσμος πέτρα η
πουλάκι να ο χρονος μελι
ποταμακι να οι φίλοι
άντρες απλωμένα δέντρα
να οι γυναίκες τα κορίτσια
φύλλα με βαριούς καρπούς.
Είμαι αγαπημένος των
παιδιών μου.
Να η Ναννω μου παίζει τον κοσμο
στο μελι να ο Λάμπρος μου φίλος
στα κορίτσια να το μικρουλι μου
απλωμένη Στεφανια των
λουλουδιων.
Είμαι η αγαπη.
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Να η Λαλω μου απέξω
που απλώνει μεσα τα χέρια της
εξω και μεσα παίζουμε
κυμα μπρος κυμα πισω
κλαδί α παντού και πραγματα
χαλίκια που επαιξε παίζει το κυμα
Λαλω της αγαπης.
Είμαι η Λαλω αγαπημένος ενω
είναι η Λαλω αγαπημένη εγω
είσαι αγαπημένο εγω
χαλίκι, στον αμμο με τα σχέδια των
κυμάτων εγω αγαπη.
Λεω την αγαπη κανω την αγαπη
είμαι αγαπημένος
πραγμα και ήσκιος
χνάρι και πουλί
νερο και πιομα
Λαλω μου και Λαλω σου
και λαλαω.
Λαλω την αγαπη ολοκληρος
σωμα γλωσσά τίποτα αυτο το
αφημένο χαλίκι και το καθε όστρακό
το καθε τελειο πραγμα αγαλμα λευκό
θεου του ανθρώπου.
Είμαι αγαπημένος.

Ετσι τα παιδια μου μεσα κι
εξω, αγαπημένα, ετσι θελω
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ετσι με θέλουν ετσι
γινόμαστε.
Τα παιδια μου μεγαλώνουν
στο χωμα στον αερα στο φως
και στο τρεχούμενο νερο
ακουμπανε τρώνε πίνουν τα
πραγματα
κοινωνανε
και τα πανε μεσα κι εξω δω
κι εκει.
Εδω εγω εκει εσυ μαζι, τα
παιδια της Λαλως κι εγω εγω
και της Λαλως πρόσωπα
αγαπημένα.
Η αγαπη, των παιδιών.
Οταν φύτρωνε το φυτο πράσινο μεσα απ
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το χωμα το χωμα οταν άρχιζε η ειχε
αρχίσει το νερο κυμα η πιομα
οταν κοιταζονται τα ματια τα ματια των
φίλων
στο χωρίο στο ταξίδι στην Τδρα
οταν εσυ εσυ ερχοσουν
κι εγω σ εβλεπα σ έπιανα σε ήμουνα,
παιζαν τα παιδια
παιγνίδι άγνωστο καλο ενα απ αλλα
πολλά πολλά παιγνίδια
του παιδιού του παιδιού και του παιδιού.
Η αγαπη παιγνίδι των παιδιών.
Το παιδί κρατούσε μας εφερνε τη γλυκια
σταγόνα
ερχόταν μονάχη σταγονιτσα
και γινόμαστε του παιγνιδιού
εγω κι εσυ εσυ κι εγω
εμείς αυτο,
η γλυκά που ολα ηταν, παιγνίδι του
παιδιού.
Και παλι η αλλη σταγόνα
τα ωραία γυμνά σώματα τα τελειωμενα
πραγματα. Ολη η αγαπη πραγματική
σωματική, το παιδί το παιδί κι επαιζε.
Εσυ, η Λαλω, ήξερες ξερεις
πρόσωπό των προσωπων
εσυ μ επαιζες
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παιδί και παιδί και παιδί
και της αγαπης γινοσουν
ήσουν το παιδί και το παιδί και το
παιδί
μου μιλιοσουν
κι ακουγα και μιλιομουν
μιλιόμαστε
παίζαμε το παιδί και το παιδί και
το παιδί. Είμαστε τα παιδια μεσα
κι εξω εδω κι εκει
τοτε και τωρα και μετα παντού και
παντα
οπως η κίνηση στο νερο στο χόρτο
στο ζωο στο σχέδιο που ακινητει
οπως το πραγμα στον κοσμο σε
σενα σε μενα στον ήσκιο του που
μεγαλώνει οπως η αγαπη παλι και
παλι και παλι και παλι αυτο
είμαστε το παιδί και το παιδί και
το παιδί τα παιδια.
Λοιπον γυμνότητα και παιγνίδι
του θελω που θελω και κανω του
κανω
θελουμε και κάνουμε
οπως η κίνηση το σχέδιο η αγαπη
εμας.
Σπίτι ο κοσμος ζεστό
κι εμείς μεσα κι εξω
θελουμε και κάνουμε, λεμε και
γίνεται,
σπίτι και γένος
οικονενεια.

ι
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Ετσι μιλάω.
Τραγούδι, λεω
γέρνω αντρας
και πατέρας
γυναίκας και
παιδιών
αγαπημένος
των
αγαπημένων.
Γέρνω κλαδί πουλί η ορίζοντας
του πονου της χαράς του ψωμιού της
πείνας
της λαχταρας του απλωμένου άσπρου
επίπεδου
φτερά που βγαίνουν δύναμη
στην αγαπη σας.
Γέρνω
εγω για σας σε σας για μενα νερο
της κίνησης του σχεδίου της αγαπης
μονο σας.
Το νερο δεν πίνει, πινεται δεν
πινεται, είναι δεν είναι, νερο.
Ταξίδεψα ταξιδεύω ποιητης.
Λεω τα ειπωμενα κανω τα γινωμένα
είμαι αυτα που είναι
αγαπη ματια στη θαλασσα φίλος
μοχθος κι απόλαυση τέρψη των
πραγματων
αντρας των παιδιών της Λαλως μου
πατέρας.
Ποιητης των φτιαγμένων πραγμα της
γνώσης.
Το κυμα αφήνει σχέδια στον αμμο
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κι ασπρα αγαλματα των αγαπημένων
το φως μοσκοβολάει αύρες
κι υπάρξεις πουλιών αστερίων και
γεύσεων
το πλάτος ολο απλώνεται
ως το χαλίκι και το χαλίκι του χαλικιού
το αλλο χαλίκι
κι εγω μπορώ να είμαι
ολ αυτα, αγαπημένος,
η αγαπη, αγαπη
Λαλω και τίποτα και παιγνίδι
των σχεδίων του ιστού κοσμου
κι άλλων ωραίων ιστών
κι άλλων που είναι οπως φτιαχνονται
απο τη δύναμη του ποιητη
καλα
ολο λα οπως Λαλω να.
Είμαι ποιητης είμαι καλός
είμαι δυνατός
πραγματικός σα χυρταρακι του
κοσμου σα βουνο σα χαλίκι που
θα τρίψει άμμος κι απουσία
παρουσία μου.
Είμαι ποιητης αγαπημένος κι
εραστής κανω κι είναι, οπως
εγω κι εσυ παιδια κι εγω κι
εσυ,
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στην ακρη της θαλασσας
αγαλμα κολονα λευκή κίονας
μόνος στ απρόσωπα και τα
πρόσωπα ορθός,
κίονας μενεις και περιμενεις
ακουμπησμενη στην κρυα αφη
του οπως ερχεται το νερο
κύματα.
Είμαι καλα
σ ολη αυτη την καλοσύνη που
γίνομαι ποιητης
οπως το χωμα μενει η με τον άνεμο
παιρνεται οπως το πουλί πεταει η
με το φως λαλαει οπως το κυμα με
περνάει η νερο είμαι οπως σ
αγαπαω η αγαπη αγαπημένος.
Ταξιδεύω
του χωρίου και της Τδρας κι οσων είπαν
λενε να φωνές αγαπημενες
ηχος της θαλασσας των φύλλων οψη των
πραγματων απο χαλίκι σε χαλίκι το ενα
ποδι με τ αλλο χερι και χερι,
ταξιδύω σωμα μου,
πραγμα. Το ταξίδι
αγαπη κι είμαι
ποιητης.
Παμε.
Το πραγμα μενει
μονάχο κι άσπρο
στο κυμα της πλατιας γαλαζιας
κινούμενης θαλασσας που γίνεται.
Το πραγμα μενει μονο παίζει, παμε.
Αγαλμα των αγαλματων.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Το Πραγμα του Κοσμου θέλησα να είναι οντοτητα
φυσική, ελεύθερη, με την ειδική μορφή μιας
ορισμένης γλωσσάς, πραγματικής οσο το πρόσωπό και
τα πραγματα του. Θέλησα δηλαδη να πραγματωθω
γλωσσικά, ερωτιαά



ή φυσική μορφή, και αυτο θα πει ελληνικά. Τα
ελληνικά είναι η μονη δυνατή μορφή μου γλωσσάς,
οπως ο ίδιος είμαι η μονη δυνατή μορφή μου- και
αυτές οι δυο μορφές, βέβαια, είναι μονο μορφές
φυσικές και γλωσσικές, που και αυτές είναι δυο μονο
γιατί είναι και ενα: οι αριθμοί μετράνε μονο
αριθμητικα, σα μορφές και αυτοί.

Αυτη η ελληνικη γλωσσά είναι φυσικό πως λεει,
οσα λεει, ιδια. Οι μνήμες λοιπον ενεργούν το ιδιο ολες
και, αρα, ο,τι φαίνεται στο ποίημα σαν παιδεία απο
πολιτισμούς η κείμενα στην ουσία ενεργεί (η θέλησα
να ενεργεί) πραγματικα και οχι αναφο- ρικα, σαν ηχος



γραμμένος της ζωης και της φύσης και οχι σα
σκόπιμη ενεργεια κάποιου είδους.

Γενικά το ποίημα είναι οσο και ο,τι γίνεται. Αυτός
λοιπον είναι και ο μονος βασικός ορος μελετης του.

Ομως φαίνεται πως, για καθαρα τυπικους λογους,
είναι χρήσιμο να σημειωσω μερικες απ τις πιο
δύσκολες αναφορές σε πολιτισμούς και κείμενα
(προπαντος στην αρχη) που θα ευκολυνουν την
προσέγγιση του (πολυ μεγάλου) ποιήματος και μια
τοποθέτηση απέναντι (η μεσα) του. Αυτές οι αναφορές
δίνονται με τη μεγαλύτερη συντομία παρακατω.

Καθώς ομως το ποίημα προχωραει, μολο που η
γλωσσά του είναι παντα ανοιχτή σε λαούς και
πολιτισμούς και γίνεται ετσι (οσο το μπορει) ελληνικη
γλωσσά της ανθρώπινης γλωσσάς, οι αναφορές πια
είναι ματαιες (η αλλιώς: θα ηταν καθοδηγητι- κες),
και ετσι δεν τις κανω, μια και κριτήριο πια είναι
αποκλειστικά η γλωσσά καθαρή και ελεύθερη.

σ. 11 Alvins, Raus και Raptus: ινδοι και λατινοι δίδυμοι,

σ. 12 Diva: πλαστό ονομα απο τη γνωστή ριζα di. σ.

12 χωμα δικλαδο δρυ. . . : μνήμες απ το μυθο των

Δίδυμων, σ. 14 Agramanyus: ο Αριμαν.
σ. 15 Λαλω: λεξη καμωμένη απ το ονομα της
γυναίκας μου, πρώτη και βασική στο ποίημα και την
ποίηση μου, η πιο ακραία του πραγματωση. σ. 18
mana: μελανησιακη λεξη για το φοβο, το ιερο δεος. σ.
21 Ο I: τα γραμματα αυτα χρησιμοποιούνται σαν
ηχος και σχήματα μαζι, πραγμα σαφεστερο αν
αναφερθει στο I και το I Ching. σ. 21 καρδία γελανει:
Πίνδαρος (Ψαυμιδι Καιμαριναιω 2). σ. 21 εσυ είσαι
αυτο: αναφορα στην Ινδική φράση tat tvam asi. σ. 24
λισσομαι σε λισσομαι: Αλκαίος, αποσπ. (Δεξαι με κω-
μαζοντα, δεξαι, λισσομαι σε, λισσομαι). σ. 25 Ελένης:



τα ονοματα γενικά υπαρχουν στο ποίημα πρώτα σαν
ονοματα και μετα σαν αναφορές η νοήματα.
σ. 25 ΛΑ: Η λεξη αυτη εχει κι αποχταει στο ποίημα
το «νόημα» της χωρίς ορούς άλλους απ το οτι είναι
κομμάτι στο ΛΑΛΩ. σ. 25 Το εξαγραμμο, απ το Γιι
Τζινγκ. σ. 26 Ασταρτη, Αφροδίτη. . . Βασικές
γυναικείες θεότητες.

Ντακινι και Κουνταλινι, ινδικές: Κουνταλινι
(γ.π. στον Ταντρισμο), Θηλυκη μορφή μύησης,
αγωγής, σ. 26 ΟΜ ΟΜΟΤ ΜΑΖΙ ΜΑ: μονο η πρώτη
λεξη είναι αναφορική.
σ. 27 tao: η κινέζικη λεξη, γνωστή απ το Tao te

Ching- tat tatata: βουδδιστικοι οροι: «εκείνο»
και αυτός που είναι ο άνθρωπος του «εκείνο»,
του «ετσι», ο ετσι.

σ. 27 όστρακό: η λεξη υπάρχει εδω με τις σημασίες
«κομμάτι» (αρχαία ελλ.) «κοχυλι» (αρχ. οστρεον)
και με την αντι- ληψη του κομματιού που
είναι τμήμα του ολου η το ολο μ ενα τροπο.

σ. 28 ΟΜ ΜΑΝΙ PADME HUM: Ταντρικη μαντρα. Το
ΟΜ είναι η κεντρική ινδική λεξη, το Hum είναι
ο ηχος της δύναμης που οδηγεί τη μαντρα
στην πραγματοποίηση, mani padme σημανει
«κόσμημα στο λωτο» η «το αντρικό οργανο
στο θηλυκό».

σ. 28—29 Αρετουλα και. . . Ηλιογέννητη: τα
γυναικεία ονο-

ματα είναι ηχος και νόημα μαζι, η
αναφορικοτητα τους λοιπον σε κείμενα και
πολιτισμούς είναι μονο βοηθητικη και δεύτερη,
έναντι της γλωσσικής τους φύσης, στο ποίημα'
κι ετσι, σε τελευταία αναλυση, αναφορικα η οχι,
τα ονοματα είναι ολα ονόματα (μορφές της
Λαλως).

σ. 28—29 Μαρία Ισωδιρα, Κλεονίκη, Θεανώ,
Βασιλικουλα: οχι αναφορικα.

σ. 28 Ιναννα: η Ισταρ, Ασταρτη κ.λ.π. (Δες το
σουμεριακο ποίημα για την κάθοδο της Ιναννα στον



Κατω κοσμο (η το ακκαδικο της Ισταρ). σ. 28 Ιζαναμι:
Η γιαπωνέζικη Περσεφονη (δες Κοζικι). σ. 28 Πανθεια:

Θρυλική γυναικεία γυναικεία μορφή στην Κυ- ρου
Παιδεία του Ξενοφωντα (Δες το σχετικό βιβλίο μου),

σ. 28 Παμο: Ηρωιδα αφρικανικού λαϊκού ερωτικού
ποιήματος.

σ. 28—29 Γλαύκη τε. . . Αμαλθεια: Νηρηιδες της
Ιλιαδας (Σ. 39-58) ανσιστοχες στις νεοελληνικες
νεράιδες (Καλλιόπη . . . Σμαραγδω η κουτσή)
και στις σύγχρονες (Μαραχνα. . . Μιριαμ:
μερικες γυναίκες απο γυμνές τους
φωτογραφίες), σ. 29 Σακτι, Παρβατι, Ντουργκα,
Καλι: ινδικές θεότητες, σ. 29 λινγκαμ: ο ινδικός
φαλλός.

σ. 29 Τιαματ: βαβυλωνιακη τερατικη, πρωταρχική
γυναικεία οντοτητα, θεότητα (δες Enuma elis). σ. 29
Τλαζολτεοτλ: αζτεκικη θεα του έρωτα, σ. 29 Νικολετ:
μεσαιωνική γαλλική ηρωϊδα (δες Aucassin et Nicolette).
σ. 29 γιονι: το θηλυκό αντίστοιχο του λινγκαμ. σ. 29
κυρα Καλω: νεοελληνικη νεραϊδα.
σ. 30 γιν και γιανγκ: οι γνωστές κινεζικες αρχές του

διπολισμού' το ποίημα θελει να τις υπερβει, να
τις ενώσει, όστρακό με τα κελυφη του — οχι
φυσικά να τις καταργήσει.

σ. 30 γε: νεοελληνικο μοριο για ξαφνιασμα απο κατι
εζω απ τα γνωστά και οικεία (συχνά: γε ρε!). σ. 30 νερο
τον ηλιο στο ποτήρι: αναφορα σε ακομματι» της
πρώτης μου ποιητικης συλλογής «Η πρώτη γραφή»,
σ. 31 Ναννω: πρόσωπό της ποίησης του Μίμνερμου.

Το χρησιμοποίησα (σαν ηχητικό αντίστοιχο στο Λαλω)
για τη μεγάλη μου κορη. σ. 31 Ταϊ-τζι: κινέζικη αρχη

της γαλήνιας ακραίας πραγματικότητας.
σ. 31 λιλα: ινδική λεξη για το κοσμικο παιγνίδι, σ.

λαλησα: λαϊκή λεξη: λαλησες: σου στρίψε-
λαλημενος:



μουρλος, αλλιώτικος, σ. 31 Βαβω, Μπάμπω:
αρχαίο και νεοελληνικο αντίστοιχο της γεροντικής
γυναικείας οντοτητας, η γεροντική άποψη της
τριαδικής γυναίκας: γιαγια - μανα - κορη (δες Ελευ-
σινια Μυστήρια), σ. 32 Κοατλικουε: αζτεκικο
αντίστοιχο της Μπάμπως, σ. 32 Σιντουρι: γυναικεία
θεότητα στο επος του Γιλγαμες (στα χουρριανικα
σημαίνει «κορίτσι», μια μορφή της Ισταρ).
σ. 35 Χωρίο: η πραγματική αναφορα στο χωρίο

Επιταλιο Ολυμπίας, τοπο καταγωγής μου,
είναι μονο οπως και για τα ονοματα μια
άποψη του πραγματος. σ. 37-8 Σπυρος, Νικος,
Γιάννης, Νωντας, Αντρεας: ονοματα
πραγματικών φίλων (Σαγιαδινος,
Ματθιοπουλος, Βελλοπουλος, Μπαλουμης,
Μπελεζινης) οπως κι αλλα παρακατω, της ίδιας
γλωσσικής φύσης, δηλαδη οχι αναφορικα (δες
σημ. Αρετουλα, Ηλιογέννητη κ.λ.π.). σ. 38
Αιθωνας. . . Ισος: σειρά ονομάτων, οπου και
λιγα πραγματικών φίλων (Κώστας Λογαρας,
Βασιλης Λαδας, Διονυσης Καρατζας και
Γιώργος Μπογδανοπουλος).

σ. 43 Λαλω πλεουμενη, λαλουμένη Λαλω καραβι: στο
ποίημα χρησιμοποιούνται οργανικα γνωστοί
μύθοι (σα μορφές, όστρακα του μυθου και της
μυθικής υπόστασης της γλωσσάς) και,
αναφορικα, ο μύθος της (μυητικης) Αργοναυ-
τικης εκστρατείας (και η Οδύσσεια και οι
ομοιοι μύθοι των λαων)· η Αργω του
Απολλοδώρου είναι πρωταγωνιστική οντοτητα,
ενα καραβι ζωντανό, ας πούμε, σ. 46 Επιμελιδα:
Οχι αναφορικο γυναικείο πρόσωπό στο ποιη-
μα μου «Η Επιμελιδα στα βούρλα» (Οστρακα
1976), η Λαλω-κοριτσι, αρχαία και νεα μαζί,
ενα κορίτσι του χώματος και του νερού, το
λαϊκό φυσικό κορίτσι, μια Επιταλιωτισσα.



σ. 46 λουλουδι βαρυ στην καρδια μας: αναφορα στη
συλλογή μου Λαλω (1976) και, μαζι, στη
σουτρα του λωτου, του Βουδδα, και στο στάχυ
των Ελευσινιων (δες την ωραία σχετική
μελετη των Γιουνγκ και Κερενυι). σ. 47 Ροφιας:
θανατικό ονομα του Αλφειού, σ. 53 του
Τηλέμαχου: ο Τ. ψαχνοντας για τον πατέρα του
περασε στ ανοιχτα της θαλασσας του
Επιταλιου.

σ. 53 του Ιερώνυμου: πρόσωπό στο ποίημα μου
((Σωκράτης Επιταλιωτης, θαλασσινός» (α' έκδοση
1975), Επιταλιω- της λοχαγος του Ξενοφωντα
(Κυρου Αναβασις). σ. 53 του μπαρμπα Λάμπρου: το
ονομα του πατέρα μου χω- ριατικα.
σ. 57 τις πέτρας: δεν είναι τυπογραφικο λάθος, σ. 69
τιραλαμερι: πλαστό ονομα πουλιου. σ. 84 παιδί
αβαφτιστο, δράκος: τα αβαφτιστα παιδια τα λεει ο
λαος μας ((δράκους», σ. 78, 102-105 Ακαραλαμανα,
ΓΙερεφωντας, Αειφων, Νιπερουμ, Ντιμπανταμ, Λας,
Τιρενερε: οχι αναφορικα ονοματα. σ. 102 Κώστας
(Λογαρας), Διονυσης (Καρατζας), Σωτηρης
(Σακελλαροπουλος). σ. 116 κι αν ολα είναι αλλιώς - να
βγάλω της συνήθειας το γυαλί- ολα οπως ήρθανε
καλα, είμαστε εμείς: στίχοι απο νεανικα μου ανέκδοτα
ποιήματα, σ. 129 Ολες, ωραίες, αιδοιες: Μια σειρά
ποιημάτων, συνεχεία παλιοτερων της Αναδυομενης
(Κούρος του Νοστου 1978), θα κάνει χωριστό βιβλίο:
Ολα μου τα βιβλία ποίησης σχετίζονται αμεσα
μεταξύ τους.
σ. 135 Ιμουλα: οχι αναφοτρικο
ονομα. σ. 145 Τδρα: νησι και λεξη.
σ. 219 Τα παιδια: Στο μέρος αυτο μπαίνουν και τα

ονοματα το.>ν παιδιών μου: Ξενη, (Ναννω),
Λάμπρος, Στεφανια.



Ο Σωκράτης Λ. Σκαρτσης καταγεται απο το
Επιταλιο Ολυμπίας, χωρίο των γονιών του, γεννηθηκε
στην Πατρα το 1936, σπούδασε φιλολογία στην
Αθήνα και παντρεύτηκε τη φι-- λολογο Ευαγγελία
Νικολουδακη, κρητικια. Εχουν τρια παιδια, την Ξενη,
το Λάμπρο και τη Στεφανια. Είναι διορισμένος καθη-
γητης στην Πατρα, ίδρυσε τα Οστρακα με τους φίλους
του κι εκδίδει την Τδρια. Πρωτοπαρουσιαστηκε μ ενα
προλογο στους Γερανούς του Επαμεινώνδα Γ.
Μπαλουμη και με ποιήματα και μια μικρή μελετη στο
περιοδικο του Λογοτεχνικού Ομίλου Φοιτητών, 1957.

Εβγαλε (στην ΙΙατρα σχεδόν ολα) τα βιβλία: ΓΙ ο ι
η- σ η: Η πρώτη γραφή 1958 * Λαλω 1961 * Ανοιξη
1962 * Νερο στις μερες 1964 * Δεκαοχτώ ποιήματα
1971 * Δεκα τραγούδια 1972 * Μελι στο νερο, σήμερα
1973 * Τραγουδίσματα 1974 * Σωκράτης
Επιταλιωτης, θαλασσινός 1974 * Οστρακα 1976
(συγκεντρωτική έκδοση ολων των παραπανω βιβλίων
με λίγες προσθήκες, και τις Ασκήσεις Λ' και Β', Τους
χρονους του έρωτα και Μια δεύτερη γραφή, στη σειρά
εφτα βιβλίων Λαλω, 1978) * Κούρος του Νοστου 1978
* Το Πραγμα του Κοσμου - 1 1979 * Οστρακα
μνημης, Μια αναδρομική ανθολόγηση, Οστρακα 1982
* Αγαλμα, Οστρακα 1984. Π ε ζ α: Ενα Ερωτικό,
Οστρακα 1981 * Οδυσσεας 1984. Δ ο κ ί μ ι α :
Διάλογος απ το συναίσθημα, απ την ύπαρξη 1962 *
Μικρό δοκίμιο για τη γλωσσά 1967 * Εξι σημειώματα
για τη γλωσσά 1974 * Δημοτικο τραγούδι, Δεκα
προτάσεις 1976 * Τεσσερα σημειώματα για τη
γλωσσά 1979. Α ν θ ο λ ο γ ί ε ς : Η ποίηση στην
Πατρα (νεοι πατρινοι ποιητές) 1971 * Σύγχρονοι
πατρινοι ποιητές 1972 * Ανθολογία A, Β 79, 82.
Μ ε τ α φ ρ α σ ε ι ς : Πανθεια Οστρακα 1971 * Χαϊκου
και σενρυου, Οστρακα 1972, β' εκδ. Οστρακα 1979 *
Τετραστιχα απο κινεζους ποιητές, Οστρακα 1974 *
Γουαλαμ Ολουμ, Η κόκκινη χαρακια, Οστρακα 1975 *
Η αγρυπνία της ’Αφροδίτης, Οστρακα 1979 *
Σουφισμος, Οστρακα 1979 * Σεϊ Σοναγκον: Το βιβλίο



του μαξιλαριού (με την Κατ. Παπανικολαου), Οστρακα
1980 * e.e. cumminggs: Puella mea, Οστρακα 1979 *
115 ποιήματα, Οδυσσεας 1984. Τα περ ι ο δ ι κ ά :
Οστρακο 1963 (με τον Α. Μπελεζινη) * Παρουσίαση,
αρχές 1967 * Υδρία 1973 ως σήμερα.

Σε περιοδικά κι εφημερίδες παρουσίασε γυρο στα
150 δοκίμια, μελετηματα και σημειώματα,
μετάφρασε κι εγραψε με- λετες για αρχαίους ελληνες
συγγράφεις, γλωσσικές κι εθνολογικές μελετες. Στο
Οστρακο, στην Παρουσίαση, και στην Τδρια
παρουσίασε γυρο στους 150 νέους ποιητές και
μεταφραστες, μελετες γλωσσάς και κείμενα της
παιδικής γλωσσάς (και δυο χωριστά βιβλία),
ανθολογήσεις, συσχετισμούς κι εκλογες ελληνικών και
ξένων κείμενων, κριτικά σημειώματα κ.α. Στο
Οστρακο και στην Τδρια παρουσίασε διάφορες
μεταφρασεις: Εντα, βουδ- διστικα κείμενα, ινδους,
ινδιανους, αφρικανους, νέγρους, γιαπω- νεζους,
κινεζους, αιγυπτιους, σουμεριους, βαβυλωνιους,
λατινους, μεσαιωνικα κείμενα, αμερικανους κ.α.
ενδεικτικά σ ευρυτερες ανθολογήσεις η πληρη εργα (γ.
π. γυρο στα 400 περίπου ινδια- νικα τραγούδια, γυρο
στους 50 αμερικανους, το επος του Γιλγα- μες και το
Κοσμογονικο επος, συγχρονους ξένους ποιητές, οπως ο
e.e. cummings κ. α.) και μια ελληνικη ανθολογία.

Ποιημητα του παρουσιαστηκαν σε διάφορες
ανθολογίες.
Το Πραγμα του Κοσμου αποτελειται απο παλια και
νεα κομματια: Ο Προλογος (Επίκληση) ηταν το πρώτο
κομμάτι στο βιβλίο μου Λαλω (Πατρα 1961) και
μπαίνει εδω γιατί είναι η φυσική αφετηρία του
ποιήματος (οπως και της ίδιας της ζωης που γρα-
φεται σ αυτο). Το Σχέδιο, το Χωρίο και το Ταξίδι 1-10
εκδοθη- καν σε βιβλίο (Πατρα, Οστρακα 1979) με
μερικες σύντομες σημειώσεις. Το Σχέδιο ειχε
πρωτύτερα δημοσιευτεί στα Οστρακα (1976) και στον
ιδιο τομο της σειράς Λαλω (1978). Το ΛΑ τυπώθηκε



με πρόχειρα μεσα και σε χωριστό φυλλάδιο (1975). Το
υπολοιπο ποίημα είναι ανέκδοτο.

Το Πραγμα του Κοσμου του Σωκράτη Λ. Σκαρτση
τυπώθηκε στο Μονοτυπικο Συγκρότημα Πατρων του
Γεωργίου Πετρακη, Προυσης 60, τηλ. 336.320 αρχές
του 1984 σε 850 αντίτυπα για τα Οστρακα.

Το διακοσμητικο σχέδιο είναι του Σ. Λ. Σ.
Την τυπογραφική επιμελεια ειχε ο ζωγράφος

Γιώργος Μπογδανοπουλος.

Σωκράτης Λ. Σκαρτσης, Αρατου 49, 262 21,
Πατρα. Ο σ τ ρ α κ α , Πατρα.



πριχου τα πιασι πιανσυτο
πριχου τα σισι σιοτο πριχου τα
βαλι πανο του εκινα
περπατιοτο
στου μελιγαλα τι μεσι τρεμι ο
ιλιος για να πεσι τρεμι ο ιλιος
τρεμι ι πουλιά τρέμουν τα
ουρανία ουλα

(δημοτικά)
Τρεμι ο ουρανος αλλα δεν

πεφτει
— Αν πει πως βρέχει... — Στο
καλο !
— Πως παει; πως είσαι; τι
κάνεις;
— Συγκορμισσα. — Κατι μου
λεει πως. . .

(λαϊκές κουβεντες)
Δε μ αρεσει να ζουμε στην

αλήθεια.
— Ντμπρρρ τι σημαίνει;
Σκεψου ν άνοιγε ο ουρανος και
να μπαίνε μεσα! (ο αητός) —Ο
ήλιος πως έρχεται κοντά μας;

(παιδικές κουβεντες)
Γιατί βλεπουμε, γιατί
υπάρχουμε, γιατί το ποτήρι
είναι κοντά μου, γιατί
περπαταμε, γιατί διαφέρω απ
την πέτρα, γιατί είμαι ενας. . .



Ολα οπως ήρθανε καλα,
είμαστε εμείς.
(προσωπικές σημειώσεις, 1957,

1956)

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



18. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ
1987

ολο
σ όλα

Γραψω δε γραψω κυμα το κυμα το συννεφο,
πουλι τον ησκιο εγω εσυ
― πω σωπασω πραγμα τ ονειρο
ερωτας τη γλυκα σωμα μου το σωμα σου ―
ειμαι δεν ειμαι πατερα τη μανα μου
γιο μου την κορη μου σταγονα τη σταγονα
σ αυτο το επιπεδο
με τη θαλασσα τωρα αυτη
που κολυμπησω δεν κολυμπησω
το ιδιο κανει
κανει τιποτα.

*

Οπως εγιναν τα βουνα γινονται οι πετρες στα νερα
θα γινονται τα κυματα
το νερο που εγινε γινεται θα γινεται
τωρα νερο υγρο
τρυφερο
κι ωραιο
τι γινεται;
Ερωτας μαυρος γλυκος στ ασπρα χαλικια
η μαρμαρο λευκο αγαλμα
προσωπο υλικο, παρον.

*

Εγω ειμαι αυτος που καθεται στα κυματα
στο ξερο ξυλο ζωντανος
ασπραδα ματιων
ωραιος
μ ολα αυτα
ζωντανα κι ωραια
στα κυματα.
Εγω καθομαι θεος
γελαστος
στα γαλαζια και τ ασπρα
των κυματων της θαλασσας
γαληνιος της γαλανης μεγαλης θαλασσας.

*



Κυμα το κυμα, μίλα
σωμα ηχος γευση
σωμα το σωμα
ηχος τον ηχο
γευση τη γευση, κυματισε
θαλασσα στο επιπεδο
των ματιων, της παλαμης
αυτης.

*

Κορμι ορμαω στη θαλασσα
πεφτω αφηνομαι παω
γλύκα σιωπη τραγουδι
πραγμα της ταξης του κοσμου
της αθανασιας μου
που γινεται χαρουμενη
το ασπρο μονο τελειο επιπεδο
το τελειωμενο να το.

Οχτω τραγουδια

Θαλασσα κι αμμος κι αλαφροι αφροι,
πως να μιλησω, πως να κοιταχτω;
Μιλαει το κυμα, μιλαει το φως,
μιλαν ολα τα πλατη παντου,
ετσι κι εγω μιλιεμαι διχως νου,
ετσι περπαταω λαφρος γιαλο γιαλο
και λαμποκοπαω και γελω
σχεδιο της αμμου στο γλυκο νερο.

*

Μεγαλη θαλασσα κι ωραιο κυμα,
σχεδια της αμμου ολο ευγενεια
που μιλατε λετε και διαβαζετε
τα καλα της ωρας και τα μυστικα,
να κι εγω βουταω στο βαθυ νερο
κι αλλα σχεδια στελνω τραγουδισματα
του νερου και μενα χαιρετισματα
σχεδια κι αλλα σχεδια κι αλλα μυστικα
σαν και σας ωραια κι αγνωστα
λογια και τραγουδια ευγενεστατα.

*

Θαλασσα μεγαλη κι ηλιος δυνατος
κολυμπαω ωραιος και θεογυμνος



μια μες στον καθρεφτη μια στ απυθμενα
μια πουλι πεταω αλαφροτατο
στα πλατια γαλαζια και στα ολοφωτα,
σταζω λαμψη κι ηλιος, η ευγενεια,
ψαρι ταξιδευω και λαμπυρισμος
με τον κοσμον ολο κι ολομοναχος.

*

Κυμα κι αλλο κυμα, κυματιζομαι
μια ψηλα μια κατω και ζαλιζομαι
και μεθαω κι απλωνω και ψηλωνομαι,
λεω ο τοπος ειμαι ολο το απλωμα,
μερα, νυχτα, κοσμος, ο θεοκοσμος
και μικρο πουλακι στ αφροκυματα.
Τραγουδαω και λεω κι ολο γινομαι,
χυνομαι νερακι, μονο πινομαι.

*

Σχεδια της αμμου κι αυτο το αισθημα,
η ευγενεια κι εσυ, ματια ευτυχισμενα,
που με ντυνουν με γελανε αγαλμα
μορφη της αγαπης μοναδικη, το ευρημα
στην πλατια αμμουδια με τα κυματα
που τ αφησαν αγαπημενο κι ενα
μες στα μονα κι ευτυχισμενα, τελειο.

*

Διψαω και πινω, νερο,
πειναω και τρωω, σχεδια των καρπων,
νιωθω, πραγματα του κοσμου
καθαρα και μονα στο φωτεινο τελειο τιποτα
που αναπνεω, αναπνεω, αναπνεω,
γλυκια γυναικα, γυναικα
του νερου του καρπου της αναπνοης
αυτης.

*

Βουνα μεγαλα κι ασπρα συννεφα
γυναικα γυμνη μαλακη ωραια
στα γαλαζια στ ασπρα στα υγρα νερα
που σε βλεπω αισθημα σε νιωθω ακουμπημα
σ εχω αυτη η ωραια υπαρξη η ασπρη η μεγαλη
γυναικα συννεφα βουνα.

*



Τι ειμαι, καλο μου; ― ξερει το νερο,
τι θεος, ανασα μου; ― να το πραγμα,
τι θεληση, κοσμε μου; ― χτυπημα, φως,
μεγαλο μεγαλο μεγαλο τιποτα
που χτυπαει και λαμπει
ματια κι αιμα μου
κι ειμαι θεος της θελησης.

Εξι κομματια

Πουλι πεταμενο
νερο κρεμαμενο
νεκρος γαληνιος.

Το προσωπο μου
λεει
αυτο που δε γινεται.

Ειμαι
πραγμα
η εσυ.

εροτιματικο
εροτικο
ροϊκο

Κοριτσια
πουλια
δεν πετανε.

Το αιμα
στο ψωμι το ψωμι
στο αιμα.

*

Η θαλασσα στα πρασινα στα χωραφια
υψωνονται δεντρα παλλονται αφηνοντας
κλαδια ρυθμικα των σχηματων
και των ωραιων σχεδιων
φυλλα πολλα κι ολα καλα
πραγματικα και πεφτουν φευγουν
μενουν στο χερι και στο χωμα
που μοσκοβολαει αγαπη, του κοσμου·
ετσι ειμαι.

*

Ο ηλιος και τα ματια μου, νερο δροσερο



στο χαρουμενο στομα μου
που μιλησε παλι
κυματα και βουνα με το φως
νησι πατριδα στ ωραιο σκοταδι.
Βλεπω κι αναπνεω
γινομαι καθε στιγμη
νερο του ηλιου, ματια μου.
Κοιταω κι ολα γινονται
αρχιζουν και τελειωνουν.
Το πιο πολυ, που ειναι,
ως εκει παιζει η γραμμη τους
ωραια
υλικο η ταινια στον ανεμο ή αυρα.
Το πιο πολυ, ψυχη
και πραγματα που γεννιουνται.
Το πιο πολυ, αυτη η ματια
που αφηνει κανει και λαμπει ο ηλιος
η τον παιρνει.
Το πιο πολυ, σκοταδι
πατριδα μεγαλη
χωρις ματιες λαμψης.
Αλλ αυτο, αυτο, αυτο, ματια μου,
αυτο, τα ματια μου
οταν κοιτανε τα ματια μου
οταν δεν κοιτανε και κοιτανε.
Αυτο το ξερει ο ηλιος
και γινεται καθε στιγμη
κι ολα τα πραγματα και ειναι
ωραια
στα ματια μου.
Ματια μου μονα και μ ολα.
Ερωτας.

*

Στο νερο βαθια πλατια ψυχη
κινουμενη επιφανεια φως
κολυμπας παραμυθι
κολυμπαω μυθος,
δεν ξερω, αγαπαω κολυμπαω
μεθαω υγροτητα
γυμνοτητα του εαυτου μου
κι η ψυχη εσυ
εδω κι εκει κοντα μου
μακρια μου, παντα του νερου,
εσυ ψυχη.
Κατι μας λεει παραμυθι, μυθος
κατι μαθαινουμε,
το νερο του ερωτα
τη μεγαλη μοναχη αφημενη τερψη.



Σε θελω οπως με θελεις
οπως θελει ο κοσμος αυτο το νερο
τη θαλασσα που κολυμπαμε.
Ελα καλο, καλο μου
κοριτσι γυναικα
νεα.

*

Ελαφρα νερα δροσερα μαλλια
σωμα ευτυχισμενο της αθανασιας
της ψυχης αυτης που λαμπει
φυσαει απλωνει ανοιγεται
χρυσος ιστος ταινιες αυρες
ανασες ζωων πραγματα
ωραια μακρια τρυφερα χορταρια
που σ’ αγγιζουν σε χαϊδευουν σ εχουν
ριγος γλυκας και πραγματικοτητας·
απο κει κοιταζω
οσο κι να ζεις,
οτι κι αν εισαι,
ευτυχισμενη.

*
Στην ακρη του κοσμου γιγαντας
ματιων
κι ολα τα βλεπω κι ερχονται
κυματα
νερο βαθυ πλατυ φανερο, ενα νερο
των μονων ματιων
στην ακρη ακρη
στην ακρη μου
κι υψωνομαι ακμαιος
αιματος
μονος με το μονο νερο
γερος με το νερο
αυτο
εδω, σταγονες μετρημενες τελειωμενες
κι ολες
νεες
στη νεοτητα της δυναμης μου
του στοματος σου,
πιες και πες
νερο
στην ακρη
της νεοτητας
της γλυκας
οπου γερνω γιγαντας
τελειου
αδειου νερου.



*

Προσωπο του αιωνα ηλιος
του σωματος της υπαρξης μου της ανασας μου
αστραφτεις ζωντανος σα νερο,
ηλιος και νερο, χρυσαφι
στο χερι μου.
Αξιζω της ζωης
κι απλωνεται θαλασσα
κι ερχεται κυματα.
Ο ερωτας βρεχει παντου
τωρα.

*

Δεος αιδως εδω
τωρα.
Παλι παλλομαι
θελω
θαλασσα νερου
γυμνου
ποταμι.
Μ ακουμπαει
πραγμα η θεληση σου
τη θελω.
Νερο αισθανομαι σωμα
παλλομαι εδω
για σενα προσωπο
πραγματικο.

*

Ειδα ω ειδα
το χαλικι
αφημενο απ το νερο
κι ως τα στερεα βαθη μεσα μου
ακουσα ω ακουσα
το νερο
κινημενο απ τον αερα
κι ως την πρωτη μου υγροτητα
αγγιξα ω αγγιξα
τον αερα
γυρισμενο απ την πνοη
κι ως το σωμα μου ολοκληρο
μυρισα ω μυρισα
την πνοη
απλωμενη απ τον καρπο
κι ως τη νεα ανασα μου
γευτηκα ω γευτηκα



τον καρπο
γινωμενο απ τον κοσμο
κι ως τη βαθια μου επιφανεια
ω ω
ετσι ζω.

*

Ξερω πως το νερο κυλαει αιμα μου
που ξερει και μιλαει κι αναβει
σωμα του φωτος στέρεο κι αγαπημενο
γαληνιο
ειμαι αυτο το σωμα
κι ετσι ειναι ωραιος κοσμος
ειμαι ο κοσμος γνωση.
Ξερω και φτιαχνω
νερα και σχεδια
βουνα και βαρος των πραγματων
αστερια και λαμψεις εαυτου
σταζω βαραινω λαμπω γυμνα
τιποτα.
Ξερω τιποτα
τη στιγμη την τελεια το σωμα του ερωτα
ξερω ερωτας
το ακουμπημα πραγμα τη γλυκα γυναικα
τη γυμνοτητα λαχταρα
ξερω αυτος ο ωραιος εαυτος
τον ποθο του αλλου
που εγινα κι υπαρχει
ξερω την υπαρξη
αλλος κι ερωτευμενος κι ευτυχισμενος
πραγματικος.

*

Προσωπο το κυμα διπλωνεται απλωνεται αφρος
τραγουδαει καθαρος ηχος
νερο αχ ατελειωτη θαλασσα
και θελω να τραγουδησω
νερο θελω.
Πινω το τραγουδι υγραινομαι τραγουδι
τραγουδι ειμαι
προσωπο.
Διπλωνομαι αφηνομαι αφρος
τραγουδαει.
Το τραγουδι ειναι ηχος
οψη υγροτητας
γυμνοτητα
το τραγουδι ειναι
ειναι το τραγουδι



ειναι.
Αυτο το πρωι της θαλασσας
η θαλασσα.

*

Γινονται πραγματα
γινεται ευγενεια γαλανου νερου
να χυνεται στ ανοιχτα βαθος
αιμα τρυφερο
να λαχταραω ζωη γινωμενη.
Προχωρανε τα πραγματα
στην πραγματικοτητα
πλεω διπλα.

*

Γραμμες των κυματων στην αμμο
γραφουνε τον ηχο
στη λαμψη των ματιων μου
ευγενεια της υπαρξης.
Διαβαζω και ζω
και γραφω γραμμες στον κοσμο
γραμματα στα γραμματα
χερι της γραφης.
Γραφομαι.

*

Μπαινω προχωραω στη θαλασσα
αγαλμα
πετρα αρχαια με το προσωπο μου,
Αγανιππη,
Κουρος ορθος στα κυματα του οριζοντα
με στερεους ωμους
θεος χωρις τιποτα
κεφαλι βαρυ ματια μεγαλα
που δεν κοιτανε.
Ετσι γυριζω στο χωμα
και καθομαι εξω απ το νερο
ακουμπωντας στην υπαρξη.
Κατασπρος.

*

Γραμμες αφηνει και σβηνει
στην αμμο η θαλασσα
χαλικια και σχεδια χαλικιων λεει το νερο
φυσαει γλυπτα ο αερας στην αμμουδια
ως περα που λεει το φως τα βουνα



χιλιαδες ιστοριες κυματων μοναχων
σαν τη μοναξια μου μοναξια του κοσμου
χιλιαδες ιστοριες μοναξιας
μοναδικης
του ειναι δεν ειναι ζωη θανατος
πετρα και πετρα.
Χιλιαδες ιστοριες που δε διαβαζονται
της μιας ιστοριας
που λεει κι ακουει
μονάχη
αυτης της μοναξιας μου της ευτυχισμενης
που λεει.

*

στην ομορφια ευτυχισμενα περπατω
(ινδιανικο τραγουδι)

Μες στη γυαλαδα περπατω μεσα στις λαμψεις περπατω
μες στις μεγαλες αντανακλασεις τις μεγαλες αντανακλασεις
μεσα στον κοσμο εξω απ τον κοσμο.
Μες στα ονειρα μου περπατω μεσα στ αρωματα
μεσα στα ωραια χρωματα τα ωραια χρωματα
μεσα στον κοσμο εξω απ τον κοσμο.
Μ ολα τα ζωα περπατω μ ολα τα φυλλα περπατω
μ ολα τα τελεια πραγματα τα τελεια πραγματα
μεσα στον κοσμο εξω απ τον κοσμο.
Ο Τίλαλα ηρθε
ο Τιλαλα μ αγαπαει
εγω εγω εγω ειμαι ο Τιλαλα.

Μεσα στην απλα αναπνεω στην ασπραδα αναπνεω
μες στη βαθια γαληνη τη βαθια γαληνη
με τον κοσμο διχως τον κοσμο.
Το προσωπο μου αναπνεω τον εαυτο μου αναπνεω
τη μεγαλη παλληκαρια μου την παλληκαρια μου
με τον κοσμο διχως τον κοσμο.
Η αναπνοη αναπνεω η ανασα αναπνεω
ο μεγαλος μονος ανεμος ο μεγαλος ανεμος
με τον κοσμο διχως τον κοσμο.
Ο Τιλαλα παει
ο Τιλαλα χαθηκε
ο Τιλαλα με φυσαει
εγω εγω εγω ειμαι ο Τιλαλα.

Μοναχος μου φτιανω μοναχος μου παιζω
τραγουδαω μεγαλο τραγουδι
Τίλαλα ο κοσμος τιποτα ο κοσμος.
Ωραιο παιγνιδι ωραιο τραγουδι
ωραια ωραια ομορφα ωραια ομορφα



γλύκα ο Τιλαλα γλύκα.
Σταλαζει σταλλαζεται σταλαζω σταλαζομαι
σταλα μοναχη μοναχη σταλα
Σταλα ο Τιλαλα
ωραιος ο Τιλαλα
μεγαλος ο Τιλαλα
εγω εγω εγω ειμαι ο Τιλαλα.

*

Γλαρε γλυκο πουλι της θαλασσας
μαλακα λευκα πουπουλα τρυφερα
μεγαλα φτερα απλωμενα στον αερα
και στα νερα ψηλα και χαμηλα
παιζεις
λευκες γραμμες του ανεμου
τιποτα
γραφεις τις εικονες των κυματων
τα ελαφρα σχεδια της αμμου
γραμμη σχεδιο πετας
παιζεις και διαβαζω.

*

Πινω νερο, θαλασσα
μπροστα μου ολο το εδω και τωρα
κι αυρες ασπρες που παιζουν
σφυριζουν ζωη κι αιωνας
ευωδιαστος, μ ευωδιαζει
ανασα νερο,
ανασαινω πινω νερο
μενει το νερο
θαλασσα μπροστα μου.

*

Η κινηση η γραμμη που παιζει μπροστα μου
και μετα μπαινει μεσα μου σκεψη του σωματος μου
που παει ετσι κι αλλιως που την κινω κατα πως θελω
η παλι την αναγνωριζω αισθημα η αρωμα
πραγματων η ανθρωπων η ερχομενη λευκη υπαρξη
η ειναι παλι γραμμη μονη ευγενικη
αυτη η κινηση η γραμμη γραφεται
οταν σε ζωγραφιζω
με σχεδια η με γραμματα η με το δαχτυλο στο γαλαζιο
τ ουρανου, φως, η της θαλασσας, υγροτητα.
Ειμαι ευγενικος κι ευτυχισμενος
οπως το κυμα και το αισθημα του.
Κατεβαινουν τα πουλια στον ησκιο μου
οπου φτανει το νερο θεος



κι εγω πια θελω την ιδια τη θεληση
την ωραια γραμμη την κινηση που παιζει
ευτυχισμενη.
Στεκομαι στη γυμνια και κοιταζω γυμνος.
Ολα η ματια μου η ματια μου ολα
κι ολα λιγα ενα λιγα ολα
ματια και γραμμη γραμμη και ματια
κινηση που βλεπεται για ολα
ολα βλεπονται για κινηση
γραμμη.
Ετσι γραφομαι τελειωμενος κι ευτυχισμενος.

*

Η θαλασσα φτανει μεσα μου κυματα
κι εγω απλωνομαι ο αερας απανω της.
Σωμα ξερω τη θαλασσα σωμα τον αερα
αυτος ο ζωντανος με το νου και την καρδια.
Που ειναι το μεσα και που το εξω
πως το σκεφτομαι και τι νιωθω;
Α αυτη η ωραια αισθηση της γυμνοτητας
που ολα τα γδυνει ωραιο επιπεδο
και περπαταω ολογυμνος
οχι ανθρωπος οχι εγω
αγαπημενος του αερα και του ηλιου
υγρος της θαλασσας ξερος των ξυλων
φιλος των φυλλων παλμος των πουλιων πνοη της ανασας.
Θαλασσα κι απλα κι εγω
αγαλλομαι αγαλμα στην αγαλλιαση.

*

Κυματα του τιποτα
κυματα νερου.

*

Χρυσες σταγονες νερο στη γυμνοτητα του αγαλματος
αυρες ασημενιες που ψιθυριζουν ζωη στη λευκοτητα του
ματια μαρμαρου χερια ακινητα ποδια στο βημα
στερεοτητα η θεος η αισθηση εγω
που γινεται ειναι ανεμος
αφρος νερου μοσκοβολια.

*

Θα φυγω θα βγω θα ορμησω
ολη η ζωη ολος ο κοσμος
ολα ως την ακρη
αστερια κι ηλιοι



θα βροντησω θ αστραψω θα βρεξω
ολη μου η ανασα ολη μου η πνοη
ολη μου ως την ακρη
ψυχη και ποθος
θα ουρλιαχτω θα χυθω θα ειπωθω
ολος μου ολη σου
ολο ως την ακρη
εγω κι εσυ
― λες ναι.



19. ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΣ ΑΠΛΑΣ, 1
1989

στον Αντρεα Μπελεζινη,
ποιητικωτατον

Ήρος ανθεμόεντος επάιον ερχομένοιο.
Αλκαιος, απ. 166.

Η μακρια νυχτα·
ο ηχος του νερου
λεει αυτο που σκεφτομαι

Κοτζικου

1.

Τρεμω τη θαλασσα τρεμω το φυλλο
τρανταζομαι τρυφερος, τραγουδι μου,
μυρωμενο αερακι,
που ανασαινεις κι ανασαινω
στη γυαλινη γαληνη.
Τρεμω κι ανασαινω τ ονειρο
μια πεταλουδα αλαφρη
δροσερη ψυχη ονειρεμενη.
Τρεμω τραγουδι μυρωμενο
φυλλο πανω απ τη θαλασσα
θαλερο.

2.

Παλι πουλια του πελαγου πλουτη μου
λαμπερα χρυσα σιωπηλα
πουπουλα μαλακα γλυκα
του μεγαλου αερα
στα νερα, να, αναπνεω
παλι και παλι, πουλια
του πελαγου πλουτη μου.

3.

Ξυλο ξερο στις μυρουδιες
ασπριζω φως και λαμπω
αργα και σκληρα
ρηγμα ανοιγμα
μονο.

4.

Λουλουδι στη γυαλαδα του νερου
αυτης της παλιας υπαρξης
ευωδιαζεις, θανατε, θαλερος



ασπρος κι ακινητος,
αγαλμα ευτυχισμενο λουλουδι.
Δεν κρυβεσαι, μαγευεις.
Μπροστα μου το δροσερο κοριτσι
που αφηνει στον αερα το πεπλο του
και το περιμενω γελαστος.
Μενει γυμνο, λουλουδι θανατε,
κι ομορφαινει φανερα
ως τα μαυρα μου ματια.
Θα σε κοψει; Δε θα σε κοψει,
λουλουδι φως κρινο θα φερει
στα χερια μου κορμακι
κι ουτε θα ξερει.
Μονο ερωτας τρυφερος θα μοσκοβολαει
θα λαμπει θα γελαει
στην ανταυγεια σου, ωραιο λουλουδι
θανατε θαλερε κι ασπρε
της απλας αυτης που αφηνεις
αφηνεται κι απλωνεται μονη
και μία και παλι παλαμη,
αυτη η παλαμη μου με τα δαχτυλα
που κοβουν ζεστα το λουλουδι
και τ’ αφηνουν αφηνεται
στο γυμνο ασπρο κοριτσι του ερωτα,
το δροσερο θαλερο κοριτσι,
οχι λουλουδι.

5.

Αναστημα στην απλα της θαλασσας
μιλαω, τα μαλλια μου του αερα ψηλα,
περναν τα πουλια απ τον οριζοντα
που ζωντανευει αυρες αληθειας γυρο μου
κι ασπρα τα λογια με μιλανε
κοιτανε το νερο και τον αερα
μ αφηνουν ελευθερο, γυμνο.
Δε θελω τιποτα.

6.

Να το ψαρι. Υπαρχει, δεν υπαρχει,
ολος ειμαι η ονειρο
του κοσμου η με τον κοσμο
εδω.
Να το ψαρι απεξω
στα γυμνα μου ματια
δροσερο.
Να το ψαρι
μονο.



7.

Ασπρο κανατι θαλασσινο
ν αδειαζω ηλιο χρυσο νερο
να πλενομαι ευγενεια
για το δροσερο σπιτι.
Και ψωμι θρεψης μοσκοβολισμενο
να κοβω κομματια κοινωνιας
του ξυλινου τραπεζιου
στους φιλους και τις φιλες.
Και κρασι καλο μιλουμενο
τραγουδιστο στα ποτηρια
του ερωτα που δακρυζω
με τα ομορφα ματια στην απλα.
Αυτα. Και το αιμα να ορμαει
ποταμι ταυρος κερατα αγαπημενα
εξω απ τον οριζοντα.
Γλυκο σπιτι της ζωης ολανοιχτο.

8.

Α ποσο ευγενικα τα δαχτυλα σου στη ζωη της απλας
ερχονται κι αγγιζουν και πιανουν και δινουν
λαμπερα το αιμα την ανασα μου το φως αυτο
στο φως που τελειωνει τελειωμενο νερο θαλασσα.
Και σταζουν αγαπη κρυσταλλα ζωης γλυκιας
των πουλιων των χαλικιων και της αρχαιας ορμης μου
του λαμπερου ανεμου της μεγαλης υπαρξης.
Ποσο μοναχη και μαυρη και διαφανη ερχεσαι
ολοκληρη ολογυμνη ευτυχισμενη
στην ιδια τυχη τη μια γυμνια το ολο αυτο
που το ξερεις κορμι να κυλαει νερο
να το πινω και να γινομαι και να δινω
αυτο τον κοσμο στην απλα που περπατας.
Α γυναικα, κοιτα, ποσο τερπεται δροσερο το τραγουδι
στο δρομο του νερου στο δρομο στη γραμμη
τη μία που σ’ αρχιζει ετσι τρυφερη και πρωτη
αυτη που εισαι ματια σωμα του κοσμου, κι ειμαι απεξω
τραγουδιστης και σε τραγουδαω, σε κανω.

9.

Λογια μαρμαρο στην ανασα μου,
αρχαιε φιλε, λευκη παρουσια σου
στο γερμα του ωραιου κοσμου
που βασιλευει δυνατη φτερουγα.
Μαλακα πουπουλα χαϊδεμενα.
Κι ανατελλει δυνατη φτερουγα
λαμποκοπη ωραιου κοσμου
στη λευκη παρουσια σου, αρχαιε φιλε,



λογια ανασας μαρμαρο, ανασαινω.
Το πουλι πεταει μεγαλο.

10.

Πρωι και καθαρα ματια
στην πλατια ευγενεια της θαλασσας
που γραφει γαληνια ψιθυρισματα
στη δροσερη μεγαλη αμμουδια.
Η νεα επιφανεια που ξερεις
κι αφηνεσαι γυμνη ξαπλωμενη.
Θελω μονο να εισαι μονο εσυ
οχι γυναικα οχι ωραια οχι ποθος
εσυ μονο ολοκληρη σ αυτη την ευγενεια
μονη αυτα τα μαλλια τ ανοιχτα γονατα
που αφηνουν αυτη την υπαρξη εσενα
σε μενα στην πλατια πρωινη ευγενεια.

11.

Πως ερχεσαι και γερνεις λαμπερα ματια
σωμα αφημενο γλυκο μαυρη φλογα
τρυφερο μελι καθαρο που κυλαει
και μιλαει μοναχο δρομος ωραιος
ω αγαπη που μοσκοβολαει υπαρξη ολοκληρη
φυτο μυριστικο φυλλο το φυλλο
πρασινη και τρεφομαι ολοκληρος
υπαρξη της υπαρξης σου φωνη στ ανοιγμα σου.
Ετσι μεινε σωματικη να μ αγαπας.

12.

Τοση ομορφια τοση ευγενεια της λαχταρας μου
τι αλλο απο νερο καθαρο οπως υπαρχω
να με παιρνει να σε φερνει κοριτσι
δροσερο κι ανοιγμενο να με πιεις
να με πεις ανθρωπο τελειωμενο.

13.

Α ποσο ωραια αφηνομαι σ αυτη την ευγενεια
κι ανασαινω κι εμπνεομαι και τραγουδαω
ματια και σκεψη και κινηση μιλημα
μονο κι ωραιο λογια τραγουδι που με τραγουδαει
και το τραγουδας αλλη γυναικα ευγενης,
τραγουδι της ευγενειας που γινεται γενναει
αγαπη γλυκα μελι μονο ενα
εσενα και μενα.



14.

Πετρα στην απλα μελι
παλμος της υπαρξης, ωραια
δεν υπαρχω ασπρη στερεοτητα
γλυκα μονη.

15.

Παιδι των κυματων χρυσο
στ ασημια της αυγης του μαρμαρου
αφηνεις ασπρες πορειες πουλιων
και λαληματα και σχηματα
κι αφηνεσαι πετας περπατας
ποιητης, ενας κοσμος αρχιζει.
Γαληνιος γελας της γαλανης θαλασσας
αλαφρος ολοκληρος γλαρος
αστραφτεις φευγεις φωτας
ασπρο ασημι και χρυσαφι
στην αναλαμπη νερου
που κελαρυζει λευκα κυματακια.

16.

Ωραιο πουλι ωραια πετας
φτερα γραμμες φως ελαφρο
που γραφει νερο μ αφρους στην αμμο
τρυφερα σχεδια ακινητο. Πετας
ωραιο σχεδιο πουλι της θαλασσας
αυτα τα σχεδια που παιρνει το νερο
μεγαλο κι ολο και σχεδιαζεται
υγρο με τον αερα και την αμμουδια.
Πετας πουλι την απλα παλλεσαι
παλι τρυφερη καρδια πουπουλα
ωραιο ελευθερο πουλι πουλακι.

17.

Τι να ξερω στη θαλασσα
αλλο απο να ειμαι
και να μαθαινω κολυμπητης
να μην ειμαι να κολυμπαω
να παω με το νερο· να πηγαινω
ετσι παντου κι υγρος να μενω
μονο του νερου να κυλαω οπως κυλαει
κυλημα μιλημα μονο αθανατο.

18.

Αυτο που νιωθεις αερακι



ευγενειας αυρα της θαλασσας
ασπρο σαν την πετρα το πιανω
και τ αφηνω πουλι με τα πουλια
που πετανε και πανε
κι ερχονται και μιλανε
πουλια παρουσιες πρωτες.
Αυτο που νιωθεις αυτο που κανεις
αυτο που λες νατα πετα το
διαφανο φωτεινο βοτσαλο
στη θαλασσα, θαλασσινη,
ελα γελα υγρη
αγαπη νερο ερωτας
τοπος αθανατος, αυτος.

19.

Φαϊ οπως ανασα βαθια των πραγματων
στα περιγραμματα, ειναι ενας κοσμος
αισθηση που απλωνει και μ αφηνει στην ακρη
ολογυμνο μοναχο αγαπημενο.
Αχ ανασα μου φαϊ μου,
καλη σου υπαρξη σταγονα μου
καλημερα ηλιε μου
λαμπε αγαπη
ματια ανοιχτα μεγαλα
σ ολ αυτα που ειμαι
τρωω και πινω.
Ειναι ενας κοσμος
ολομοναχος
και τον συνεχιζω
η τον αφηνω
αγαπημενος.

20.

Πεταλουδα ομορφια
κατασπρη ξεκαθαρη
γραμμες φωτεινες
του ωραιου επιπεδου
που χανεται
και γινεται
πεταλουδα
που παιζει γυμνη
εδω του πουθενα
τωρα του ποτε
του παντα.

21.

Νιωθω ειναι υπαρχω



αισθηση τιποτα
με τα πραγματα
πραξη γυμνη
μοσκοβολια μοναχη
ψυχη
κλαδι κινηση ξεκινημα
του ωραιου τιποτα.

22.

Κλαδι δυνατο δομενο
του πολυφυλλου πολυχυμου
πραγματικου αερα
στο πουλι
λαλει λεει
κλαδι φυλλα
κι αυτη η μορφη
καρπος χυμος
πραγματικου
τιποτα
δροσερο αιμα
ειμαι πουλακι
λαλημα καλο
στο κλαδι.

23.

Βαρια παρουσια το σωμα
της αλαφρης μου γλωσσας
κι αναπνεει λογια αφηνει γραμματα
κι αυτο τον κοσμο
βαρια.
Ειναι αυτη η αρχη
που βαραινει ψυχη
κλεινεται ζωη θανατος
δυό κυματα στην απλα του επιπεδου
που πεταει πουλια ωραια, νατα.
Απλα μεγαλη και τελειωμενη
βαρος γλωσσα μου
θρυμματα στην ομορφια σου.

24.

Αλλο δεν ειμαι απο πραγμα του αερα
και ματια των πραγματων
ψυχη να ειναι μονος ο κοσμος
ν αντηχουν λαμψεις τα πουλια στη νυχτα
που βγαινει κυμα στη μερα με τους χρυσους νεκρους
και την απλα αισθηση γλυκια γνωση
μπροστα στο μυρο της γυμνοτητας σου



ωραια αγαπημενη.
Μονο ειμαι μοναχος και μοναδικος
να σταλαζω την υπαρξη στην απλα
της μερας και της νυχτας
πραγμα παρουσιας και πραγμα απουσιας
στον αιωνα και στην ομορφια σου
ψυχη, αγαπημενη.

25.

Γυμνος αερας αγαπημενος κοσμος
ανασα στην απλα ζωηθανατος
καλη μου
κοιταζω ζω μονος με τα χορταρια
κινηση γυμνη αγαπημενη
στη νυχτα ψυχη που λαμπει
λαμψη μου
που μπορουν ολα να ειναι και να μην ειναι
στερεα αγαπη
αγαπη μου.

26.

Απλα της νυχτας κι αρωμα του ασπρου αερα
αναμεσα στους γρυλλους και σκορπια σκυλια
και πουλια μοναχα τους,
επιπεδο της παλαμης μου
για την ομορφια σου και το λαμπρο νεκρο.
Ετσι το σκοταδι γινεται μεσα του νερου
που κυλαει το αποδω κι αποκει
και να η σταγονα μπροστα
το πραγμα δενει τιποτα
οστρακο ωραιο νεκρο μισο
μισος κι εγω.
Ενα σε κοιταζω
καλημερα, αγαπημενη, καληνυχτα
ζωη πραγμα.

27.

Η απλα γερνει
αφηνει αυτο τον κοσμο
τρυφερα καρδουλα
η απλα αυτη η γυμνη
που κοσμο δε θελει
που λεει και γινεται
γιατι παιζει
οπως σε παιζω,
α ειμαι παιγνιδιαρης.



28.

Πες πως διπλωνεται η θαλασσα σ ολα
κυμα λαμπερο ν απλωνεται
τρυφερη εξω απ τον κοσμο
χωρις ηλιο νεκρο παιδι
χωρις τιποτα μονο γαληνη
νερο υγροτητα
βρεξιμο,
το λεω, ακους;

29.

Φευγω κι ερχομαι στην απλα
που γελαει ο ηλιος στρογγυλος
ερχομαι και ζω μοναχα
μοσκομυρισμενος
φευγω κι ειμαι μονος
αλαφραδα.
Ετσι τα βρηκα να τα κανω
ετσι τραγουδαω να ειναι,
λαμπει και σταλαζει
μεσα μου κι εξω μου
φως νερο αερας κοσμος
ψυχης που με γλυκαινει
ονομα μου ευτυχισμενο
και χαλικια διαφανα στο χωμα
ονομα μεγαλο απλωμενο
τελειωμενο.
Ερχομαι και φευγω τραγουδωντας
το τραγουδι αυτο τραγουδισμενος
φευγω μονος στην ασπραδα
αυτη που λαμπει
ερχομαι να ζησω μ ολ αυτα
που γινονται, τα γινωμενα
με μενα.
Φευγω κι ερχομαι
σχεδιο που σχεδιαζεται λευκο
φευγω κι ερχομαι.

30.

Ακινητος κοιταω κι ειμαι
η μορφη του τιποτα
να, εχω γινει
σκεψη νερο
ευωδια
μυριζω τελειωμενος κοσμος
και κυλαω
στην απλα της ακινησιας μου.



Αληθεια ω αληθεια,
ειναι.

31.

Μαρμαρο στερεο νερο μεγαλο
γαλανο κι ασπρο
πρωινο
κι ηλιος κοκκινος
αχ γευση αρωματος αφης καρπος
που τραγουδαει λαμπερος,
μπροστα.
Το πισω μονο του
γελαει ευτυχισμενα
σ αυτη την υπαρξη.
Αχ κι αποδω κι αποκει
φτερα που πετανε
και μιλανε λογια ολογυμνα.
Ελα στροφη παιγνιδι
το πουλακι μοναχο
μ ολ αυτα κι απ ολ αυτα.
Λαλαει πουλακι.

32.

Σταγονα λαμπερη μεγαλη
γυαλοκοπημα
η διαφανεια κοσμος
της υγροτητας ψυχης.
Κυλαει μιλαει παει.
Γελαει το ασπρο επιπεδο
μαρμαρο κρυσταλλο στο νερο
καθαρο σταγονες στερεες.
Εγω ω.

33.

Ν αφηνομαι στη γυμνοτητα αγνος
για σενα νερο
που νιωθει και κυλαει
γλυκα ψυχη
και γινομαι στιγμη
του αιωνα φαινομαι
κορμι αυτος
Φανη.
Φαινεσαι κι εσυ κορμι
της ανασας μου της λαχταρας μου
πραγμα πραγματικη.
Φανερωνεται νερο
τρυφερο και τροφες



στην ασπρη απλα κοιλια σου
πελαγος κυματα
ως το μαυρο μαρμαρο της πνοης
που ολογυμνη αναπνεεις
γυναικα γυναικα ω γυναικα.

34.

Ολα μου τιποτα η πετρα μοναχη
κρυσταλλο της διαφανειας.
Κανω ολα πετρα πεταμενη
ελευθερη των ολων
ολοτελα
να λειωνει να χανεται
στη μονη εσενα
εσυ υγρη
ολη υγρη μου.

35.

Βλεπω αγγιζω και γινομαι
γινεται πλαθεται πλαση
πλαστικη πλασμα μου
αγαπημενο παλλομενο
αυτο
αυτη ειναι.
Κι εγω μαρμαρο.

36.

Νερο η γλυκα και το ξερω
της πραξης και του πραγματος
νερο που νερωνει γλυκα
μονο του μονος μου
μοναξια ολομοναχη
που γνωριζεται ολα
γι αυτο το νερο
που βγαινει κι υγραινει
το τελος της αρχης σου
της ανοιχτης.

37.

Το ποιημα γινεται μονο του
οπως ο καρπος οπως η θεληση
οπως εσυ οταν βγεις απ τα φορεματα σου
το ποιημα λεγεται οπως λεει το στομα σου
το σωμα σου
υγροτητα στο σωμα μου στο στομα μου
και λεω



εσυ γυμνη
μονη ερωτας νερο ροη
μοναχη
το ποιημα ειναι μονο του
εδω της απλας μαρμαρο.

38.

Γλυκια γραμμουλα της θαλασσας περα στην ακρη
του οριζοντα χρυσαφι δροσουλας
ελα, ελα μου
μυρο γυμνοτητα γαληνη
μονη ηδονη,
που ειμαι μοναχος της θαλασσας αφημενος
γυμνος,
ελα, να, η γυναικα γυμνωνεται
υγροτητα σωματος,
που νυχτωνει η θαλασσα
γυμνια νερου κι αερα κι απλας
χαρουμενη,
που ξερω πως ειναι αρχη,
ελα
ελα μου
γραμμουλα ανοιχτη γλυκια.

39.

Γραμμες αλαφρες των κυματων στην αμμο
την απλα, κοριτσι δροσερο
γυμνο με το γλυκο μαυρο του
της ακρης που ανοιγει
την ανασα μου και το πουλι
στον αερα, στον τοπο του,
γραμμες, κοριτσι και πουλι
ετσι και με μενα
κι ειμαι χιλιες φορες
και η μια αυτη στο κοριτσι
η μια μονη γλυκα
η γλυκα.

40.

Αυτο ειναι τ ονειρο
τα χερια μου ανοιχτα μεγαλα
κι εσυ πινεις χορταινεις ολοκληρη
την απλα.
Αυτο ειναι τ ονειρο
μυρο μοναχο
τρυφερο.
Αυτο ειναι τ ονειρο



κοσμος.

41.

Η γλυκα μου σταλαζει στην ομορφια
στην ομορφια σας που με κοιταξατε
ονοματα ολη η υπαρξη
λατρεια γλυκια.
Χιλιες φορες ειναι το πραγμα
χιλια ονοματα
ετσι κι αλλιως εδω κι εκει
εσυ ω εσυ ω εσυ
ενα και χιλια μαζι
μια
να σταλαζω
φως τρυφερο μυρωμενο.

42.

Κοσμος πιο μεγαλος αλλος να σταθω
να μου γονατισεις
ευτυχισμενη λατρεια
κοσμος του κοσμου του τελος
ν αρχισω
να γελασεις η γλυκα ολη
κοσμος τοσος οσος τραγουδαω
τα τραγουδια σας
να με τραγουδηστε
κοσμος ετσι
να με τραγουδηστε ολες
απ τη σταλα μεχρι τη δροσια των αστεριων
κοσμος εγω
νατος.

43.

Ανοιγμα τρυφερο
που ανοιγεις τη μεγαλη ελευθερια
να σε γεμισω στερεος της δυναμης μου
πλατες μου ο κοσμος κορμι μπροστα
τιναζομαι πεταω περναω
κι αρχιζει μονη κι απομονη της
η γλυκα γυναικα εδω αιωνια
ο θεος που αναγνωριζεται και σ αναγνωριζει κλεισιμο ωραιο
με αναγνωριζει τελειωμενη λαχταρα
κι αναγνωριζεται μονο κι απομονο εγω
στη γνωση εσυ
στην απλα του θεου
στην απλα αυτη
οπου σωμα σε τρανταζω σωμα



σωματικοι
και ξεχωριζουμε
δωθε απ τη σκια του θεου και τη γλυκα του.

44.

Δεν τα λεω, ειναι
η μεγαλη λυγια κι εσυ
ορθη και γυμνη,
τα λογια μου αφηνω τον κοσμο
διαφανο πεπλο αερας αρωμα
που μου ρχεται ψυχη
να ξεψυχαω για σενα
εγω ζεστο
και μενεις ορθη γυμνη
κοντα στη μεγαλη πρασινη λυγια
και πιο προσωπο απ τον κοσμο δεν ειναι
πιο γυμνο απο πραγμα απο σενα
δε γινεται,
αγαπημενη,
πιο θανατος απ αυτο τον ερωτα
δεν ειναι,
που εμεινα πραγμα με τα πραγματα
κι ερωτας
της μεγαλης πρασινης λυγιας
και σενα,
ορθη γυμνη αγαπημενη.

45.

Να πω το λογο, αυτη τη λεξη
για σενα για σενα
δικη σου
να την πω και να μια ολοκληρος
κι εσυ ν ακους
και να σαι ολοκληρη
και να ειναι τα πραγματα
και να ναι πραγμα ο λογος
και πραγμα πως ακους,
ω αιωνας της γλωσσας μου
ω αιωνας του λογου μου,
και να γελαμε και να λεω
τα μαλλια σου οι τριχες σου
ανοιξε γλυκα.

46.

Τ αφησες που πεθανες και το πηρα,
εσυ εκει εγω εδω κι ολα παντου
νατο εδω



χωρις νου χωρις καρδια
γυμνο
και γυμνωνομαι, να ο κοσμος
αυτη ειναι
χωρις νου χωρις καρδια
μονο αυτη η σταλαγματια γευση
αυτο το ιδωμα ονειρο που ξερει
αυτο το θελω ειμαι
μονο αυτο
που γλυκαινει
και παιρνει αυτο που αφησες,
κι ελα μου
ελα γυναικα ωραια
γυμνη ουτε εδω ουτε εκει
μες στα χερια μου
κι ας ειναι τα πραγματα απεξω.

47.

Δε σ αναγνωριζω σε γνωριζω
μ αρχιζεις κυμα παλι
πραγματα κι ολος ο κοσμος
γνωση
ειμαι γνωστικος.

48.

Αλαφραδα κινηση μαλακη λευκη
ωραιου μαρμαρου ανθρωπινου
ζωντανου ησυχα και στερεα
του κυματος και του χωματος,
βραδιαζει
μαυρο κι ασπρο χρυσου αστρου
ονειρο νατο.
Φωνη ψυχη και πραγμα
ελευθερο μιλημα.
Αγαλμα του αφρου.

49.

Ασπρα πουλια στην ανασα
που μ ανασαινει παρουσια
της απουσιας στην απλα
πετανε πανε κι ερχονται
λογια κι ονειρα
τραγουδι
τραγουδαω και περπαταω
πουθενα εδω παντου.



50.

Ασπρο αερακι ανασα της υπαρξης
που ανοιγει την απλα με τα φυλλα και τα βουνα
με κανει. Ελα, ζωη
ψυχη ονομα της δημιουργιας,
ω εσυ του εγω που μιλαει
με το ασπρο αερακι τα πραγματα,
ελα παλι αλλη φορα
γυμνοτητα
χωρις τ ασπρο αερακι,
και παλι και παλι και παλι
παλι.

51.

Αυτο, η ακρη
του κλαδιου και μενα
και της αδειας πνοης
το ονομα των ονοματων
το αφηνω μονο εκεινο χαμενο
κοσμο
γερνω ματια λαμπρα.

52.

Ο,τι τραγουδαω ανασα πνοης
ευγενειας ανασα της σιωπης
της απλας του να ετσι
του μονου οπως η γραμμη
του κλαδιου του νεκρου
που τελειωνουν εαυτος
τελειωνοντας
τελος τελεία.
Ο,τι τραγουδησω με τελειωνει
τελειο τραγουδι.

53.

Ωραιο ηρθε το μοσχαρι
τελειωνει η θαλασσα
κι η γνωση κυλαει νερο τις πετρες
που υψωνομαι μονος,
ειμαι ο,τι γινεται
ο,τι και να πω ειναι
μαρμαρο της απλας.
Καλημερα.

54.



Κοσμος προσωπο
προσωπο κοσμος
ασπρο· γερτο λουλουδι
ωραιο
απλα νερο θαλασσα κυματα
ενα ενα
ως εμενα.
Ενα η κανενα.



΄

20. ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΣ ΑΠΛΑΣ, 2
1991

Εβγα ειναι μου
γλυκο και κρινε μου.

Δημοτικο

Φρενας ενδον εΐσας.
Ομηρος

Πως να το ξερω οτι ειναι ετσι;
Μ αυτο.

Ταο Τε Τσινγκ

1

Χρυσο κεφαλι χειλη αθανατα
στη μεγαλη δυναμη
γερνεις πισω η θαλασσα.
Με λατρευεις.
Το πουλι ελευθερο απλωνει κοσμο ο ηλιος
ως τις δροσερες σταλες των αστεριων
στη γαλανη αχρονη ωρα
της σταλας γλυκας μου στο στομα σου,
ωραια γυναικα.
Σταλαζουν στιγμες νερο
θαλασσα πανω στη γυμνοτητα της αμμου
οπου κυλανε καρποι ολα
δροσεροι απο θεο.
Μου τους φερνεις ολους.
Χορτασες να γινεσαι
και τωρα εισαι,
σταγονα μου αστρο στο στομα σου
λαμπερο.

2

Λειωνω δε λειωνω στην απλα του νερου
του φωτος κυμα μεγαλες σταγονες
στ ωραιο σωμα η σωμα ωραιο
η ωραιοτητα μονη
οντας απλωνοντας λαμποντας
μιλωντας
και να
λειωνω δε λειωνω
απλα πραγμα φως



κι η οντοτητα
που ευγενιζεσαι γεννιεσαι γυμνη
γυναικα γλυκια
καλα να
σωμα που γελα δε λειωνω
μονη πραγματικοτητα,
να, να με, εισαι
το ον η ουσα μου
η ουσια μου
νερο φως λειωνω δε λειωνω
στο σωμα σου του σωματος μου
κυμα σταγονες γλύκα
μία εσυ κι ο κοσμος
απεξω μου
σταζομαι λειωνω δε λειωνω
χωρις νερο και φως
κυματα.

3

Εσυ που σε θελω γυναικα
και παντα γινεσαι ετσι
παρουσια παντα αλλιωτικη
θεληση της πραγματικοτητας
ετσι σε θελω
αλλιως γυναικα
πραγμα των πραγματων
κι ειμαι πραγματικος.
Ετσι γερνεις μαλλια ζωντανα
ματια φωτεινα ολη η γλωσσα
σωμα ολο εσυ
ξαφνικη και γνωστη
ετσι.
Αυτο σε νιωθω
εσυ κι εγω πραγματα ωραια
η Αλα και η Ελα και η Ιλα
κι εγω Λα,
εσυ εδω κι εγω το ο
παντου.
Ετσι το θελω
ειναι.

4

Αχρονο γαλανο τετραγωνο κοσμος
που μπαινεις σωματικη
εχω τετραγωνα δωματια δωματα παλατι
σπιτι



να περπατησεις να μιλησεις να φανεις
ολογυμνη
και να κανεις γυμνοτητα
σπιτι
να ζησεις εσυ να ζησω εγω να ζησει ζωη
κι η πετρα και το φορεμα σου
να γινει κοσμος
σπιτι.

5

Μαστος στο φως
ελαφρα μαλλια
δροσερα ζεις
με μια κινηση κλαδι στο χερι.
Ερχομαι
το κλαδι σου βαραινει καρπος
στρογγυλος λαμπερος
ολο το φως
μαστος σου
τα μαλλια σου γελανε
κι ολη μιλας
γυναικα.

6

Κυλησε την πετρα
ασπρη και γαλανη
βαρια κι αλαφρη
και κινηθηκα,
α ωραιος κοσμος
γελαει πραγματικος
μιλαει αδυνατος
τελειωνει ολος θαυματα
και ζω εγω.

7

Δεν ξερω τι λογια να πω τι τραγουδι
δεν ξερω τι θελω τι νιωθω να ειναι
δεν ξερω τι ερχεται η ορμη μου πραγμα
και γινεται ολο πραγμα γυναικα εσυ
κι ολο πραγματα δεν ξερω αυτο που ξερω
κι ολος οσος ξερω ειμαι και κοιταζομαι
γυναικα εγω γλύκα
κι ολος ολοκληρος ολοτατος
παω να ειναι να ειμαι



ολο
σταγονα ποθος με τη λαμψη της
πετρα απεξω.

8

Εσενα ποθω και την πετρα
ειμαι πραγμα ο ποθος μου
ειναι η ορμη
μου, απλά.
Ετσι η πετρα κι ο ποθος μου κι εσυ
αιδοια.

9

Ο κοσμος γλυπτο
του ανεμου απ το τιποτα
που το κανεις γινεσαι κι ασπριζεις
αγαλμα σωματικη
πραγματικη,
στον αερα περπατας και φερνει φως
και νερο και παρουσια του κοσμου,
το τιποτα αγαλλεται
κοσμος κι εσυ
κοσμος του κοσμου
αγαλμα.

10

Το τιποτα φυσαει
ανεμος ολο
δυνατος κοχυλι
ζωντανος ανοιχτος
αιδοιο αιδοιας
εσυ
γυμνη, αγαλμα.

11

Βουνα κι αληθεια
κυματα και κοσμος
κι εγω αναστημα του ανεμου
που φυσαει τη γνωση φορεματα
ωραια στη γυμνοτητα σου.
Σε γυμνωνω μα παλι ντυνεσαι
κι ειμαι γυμνος.



Ζωη θανατος, γιατι ετσι, ωχ λαχταρα μου,
γνωση χρυσο κυπελλο
στα κυματα και στα βουνα
σ ομορφαινει το νερο και το χωμα
και τ αστρα.

12

Τραγουδι ειναι ο κοσμος
που τραγουδιεται μονο του
η ετσι το τραγουδας και σ ακουω
κυμα και γυμνοτητα και γυναικα
τετια μουσικη που μ ακουει
κι ακουγομαι
και σ ακουω, μουσα μου.

13

Τι γλυκά τι απλά ομορφια μου
κυλαει το νερο ξεχωριζει το χωμα
ειναι το κοντα και δεν ειναι τ ωραιο
κι εγωνομαι γινομαι ντυνομαι
στη γλυκα και στην απλα ομορφια μου
οπως η πετρα στις πετρες των πραγματων
που μενουν μονο κοντα στο δεν ειναι
στέρεα το τιποτα χιλια κι αλλιωτικα
γλυκά κι απλά στη γλυκα και στην απλα.

14

Φετα νυχτα φετα μερα
σπορος ανασα σπορος σιωπη
κοκκος γλυκος καρπος ερωτας
χυμος και ειμαι και δεν ειμαι
κι ολο ενα, γελαστουλα μου,
καρπουζι στα χερια μου.

15

Πεταει το χελιδονι προσωπο μου
και γυμνωνεσαι στη θαλασσα ανασα μου.
Με κανει η ομορφια κοσμος
καθως γραφομαι απο κυμα γραμμουλες στην αμμο.
Κι οταν σ αγγιξω
ειμαι αγγιγμα κι εσυ κι εγω
κι αυτο



που σταλαζεται μονο σταλαγμος.
Ετσι η πετρα και τα βουνα
κι αερακι ζωης.

16

Η θαλασσα βγαζει αγαλματα
μπροστα μου,
δε βαραινουν δεν αλαφραινουν
παιζουν.
Η θαλασσα με βγαζει αγαλματα
μονα τους,
ουτε υπαρχουν ουτε δεν υπαρχουν
ζω.
Η θαλασσα γινεται αγαλματα
στη θαλασσα,
και το ενα και το αλλο
μαζι.

17

Εχω λογια και δεν εχω πραγματα
εχω πραγματα και δεν εχω λογια
εχω και δεν ειναι ειναι και δεν εχω
τα λογια ειναι πραγματα
τα πραγματα ειναι λογια
ειμαι λογια λεω ειναι
αυτο.
Ετσι σε βλεπω και βρεχομαι
κι ειμαι νιωσιματα
κυματα νηματα ζηματα
ηματα ποιηματα.
Αυτο κι ετσι
πεταει ο γλαρος ασπρος
πουπουλα.
Τα ποιηματα γινονται γιατι ειναι
και θελουν κοσμος
λαχταρανε ψυχη ταραζονται τα μαλλια σου
κι η χωρια ζωη μου
που τα γραφεται στον αερα σου
σ αυτη την ανασα
θεου και σενα και μενα
εδω αυτου
του ποιητη.

19



Βλεμμα και θαλασσα
βλεμμα και λαμψη
βλεμμα και ματια
μονα και μ ολα
βλεπουν και βλεπονται
πετρα στην απλα
ματια και πραγματα
ωραια πραγματα κι εγω κι εσυ
γυμνοι.

20

Γιατι και γι αυτο και θα φτιασω
δεν αγγιζουν το νερο
που κυλαει μονο του
κι αν το αγαπησουν
μουσκευονται
νερωνουν.

21

Ωραιο θαλασσινο
και πιασιμο ιδιο ωραιο σχεδιο
κι ωραιο ιδιο σχεδιο σωμα
υλικο για πραγματα
της αυρας ανασας μου
που ανοιγει και κλεινει
κι αφηνει το θαλασσινο
το θαλασσινο μου
οστρακο, το μισο.

22

Κορμος και κλαδοι
και κλαδια κλαδακια
και κλωναρια κλωναρακια
με τα φυλλα φυλλαρακια
και πουλια πουλακια
κι αστρα αστρακια,
ωχ ανασα μου.

23

Νερο στο χωμα
ψωμι στο τραπεζι
εγω στη ζωη



οπως πετρα κοντα στην πετρα
που την πιανω και την κραταω και την αλλαζω
καθως αλλαζει το λουλουδι καρπος
κι ο κοσμος γδυνεται τιποτα
μολις ανοιξω τα ματια,
την αλλαζω πετρα την πετρα.

24

Καθως φυσαει και μιλαει θαλασσα
και με κανει με φτιανει μ αλλαζει
αιμα ανασα κι ονειρο
ερχεται εαυτος χρυσος
τελειωνεται ενα εδω μονο τωρα
ενα εδω, πιο πολυ, ο
που κυλαει ανοιχτο
και παιζει ι και ε
και α, γλωσσα
ελευθερη.

25

Ειμαι στη θαλασσα ολοκληρο
εγω καθαρο στρογγυλος
θαλασσα χωμα ουρανος
τελειωμενος στο τελειο
αυτο
και μιλαω το μιλαει ωραια
κυλαω το κυλαει στα στρογγυλα
ολα τ αλλα
γινομαι στο γινεται γλυκα
σταφυλι
κρεμασμενο.

26

Καρπος θεος, το πιανω ειναι ξερω
και γινομαι εγω κοσμος.
Κυλανε μιλανε καρποι
κι ερχονται
ωραιος τους τρεφομαι,
η ομορφια σου φυσαει σταλαγμους
δροσιας και γλυκας
ουσια καρπων και μορφες θεοτητας
λαμπει κυλημα και μιλημα
και κινημα και κοντυλι
και σμιλη και γραφεται



απ το δημιουργο χερι μου
τωρα.
Αλλο δεν ειναι.

27

Κοσμος του τιποτα
εμπνεομαι
κι ειμαι
γυμνος.

28

Ανοιχτα ματια μεγαλα
να, γινεται
κι η πετρα ειναι πετρα.
Χαρη δεν ειναι
ειναι πετρα.
Ετσι ειμαι ερωτας
και τα πραγματα.



21. ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΣ ΑΠΛΑΣ, 3
1997

Φυλλα μου αστρα μου πουλακι πουπουλενιο
προσωπα απροσωπα του προσωπου μου
φτερα ελευθερα νερα λαμπερα
λαμψεις ειναι,
λαμπομαι γυμνος.

*

Λαμπεις γυμνη του νερου
ωραια ματια υγρα
βροχη ως εδω,
εισαι αλλου
εισαι αλλη
αλλα η ουσια αυτη,
ζεστη παρουσια ζωης,
αλλιως κι ετσι
γινεσαι φαινεσαι
κανεις πραξεις αυτο μου το σωμα
που κλεινει απλωνει η βροχη
φυλλα πουλια βουνα μεγαλα
αλλα αλλ αυτου του νερου
και με λουζεσαι βρεχεσαι
γλυκα σωμα ολη
μελι μου.

Ζω εγω ποιος πεθαινω
ανασα που παυει εδω
φυσαει εκει φυλλα και κυματα
κυλαει νερο τωρα υγρο.
Τωρα ζωη τωρα εσυ
τωρα κοσμος μονος κι ωραιος
στην απλα
που μιλαει γυμνη γλωσσα
λαμψη της γυμνοτητας σου.
Γυμνος θανατος
της αθανασιας απλας
κι εγω εδω
εσυ εκει.

*

Αλλαζει ειναι
γινεται ειμαι.



**

Η ζωη αλλαζει
ζω και γινεται
μορφες που ομορφαινουν
ανασες γευσεις αρωματα
οραματα που βλεπω
βλεπομαι και γινομαι
ζωη μοιρασμενη ωραια,
θελω αυτα που βλεπω
και ειναι οπως κανουν τη ζωη
πραγματα πρωτα
μονα και γνωστα
ολα αυτα,
γραμμες γυναικες ουσιες
τρυφερες.
Ετσι παιζω υπνο και ξυπνο
ζωη κι ονειρο
κι ειμαι δεν ειμαι
παιγνιδι
γινωμενα κι αγινωτα
ανοιχτα ματια κλειστα
κι ειναι δεν ειναι
ειμαι γινεται
ωραια οπως δε γινεται
γυμνοτητα
που να, εσυ.
Χυθηκα καλο νερο μεγαλο
στεκομαι στεγνος των βουνων
απλωνω ματια τον αμμο
να περπατω και ν αναπνεω που πετανε
στα ωραια πραγματα η ακουμπανε
στους ωραιους ανθρωπους που κοπηκα
σαρκα μου αντικρυστη γυναικα μου
σκορπια μαλλια χερια που πιανουν
σωματα αγαπημενα ενα ενα
πολλα κι αλλα γλυκα
στον οριζοντα νερο κι αμμο
που βρεχεται εδω κι εκει
κι αλλο εδω.
Η ετσι κι αλλιως ετσι κι αυτη κι η αλλιως
αυτη
παντα της γυναικας
εδω του σωματος.
Σωμα εγω αγγιζω και τρεφομαι
γλυκα κι ωραια
της μονης εδω αλλιως και παντα
υγρο νερο
εδω ωραιο
σταλα απλα αμμουδια νερο γυναικες πραγματα



σταλα αλλη κι αλλη αλλιωτικη
κι ολες σταλες νερο
που υγραινει
εδω καθαρο κι εκει σταλαχτο.
Εγω σωμα αντρα της γυναικας
νερο του κοσμου
αυτο το εδω
πραγμα
ωραια κομμενο της πραγματικοτητας
του εγω κι εγω κι εγω
του αυτο κι εκεινο αυτο
κι αυτο εκεινο
του ωραιου μονου.

**

Γδυνομαι
γδυσου γυναικα ωραια
μαζι μου
ως το γαλανο κι ως το νερο
μεχρι το ασπρο της αθανασιας
ως το γδυσιμο.

*

Ωραια γυμνοτητα
σα γυναικα ανοιχτη στο γαλαζιο
μ εβαλε να ζησω
μ ολη μου τη λαχταρα
ετσι
και με τα δυο του οριζοντα
θελω και ειναι
αλλα ξεχωριζω
σα γυναικα ορθη στο λευκο
και μιλαω
λογια που παιζουν τον κοσμο
οπως η γυναικα τη γλυκα μου
που σταλαζει υγρη αλλα γλυκα
το μοναχο ειναι.
Ωραια γυμνοτητα ζω
γυμνοτητα της ζωης.
Να πεταξω, το αδυνατο, η λαχταρα μου,
γινονται δε γινονται,
ολα σχεδιο του θελω
ενα και μονο
σταλα στη σταλα
θελω θεληση.

*



Εισαι
ωραιο γυμνο απο ξερω
ειναι.

*

Γινεσαι
γυμνη απο γνωση
απο ειναι
γινωμενη.

*

Γυμνος
της θαλασσας θελω θανατος νερο
χυνεται.

Μανα μου πατερα μου
γυναικα μου
που κολυμπαω νερο
παταω χωμα
τωρα παρον παντα,
πραγματικα μας ομορφαινω
με γευση μ αισθημα
με ματια ωραια,
χωμα και κυμα.

*

Μια σταλα κι αλλη
και το αλλο κι ολο το νερο
κι ολα τα χαλικια στην απλα
τα βλεπω ναι η οχι τ αγγιζω η αγγιζονται,
ετσι εσυ κι η αλλη εσυ
κι εσυ αυτο
κι αυτο κι εκεινο
τωρα η ποτε
ακουω η βλεπω
ειμαι η δεν ειμαι,
ετσι αυτο και το αλλο ετσι
απλα μεγαλη και μια
της απλας.

Μοσκοβολαει φως γλυκο νερο
γαλανο του ανεμου
φαινεσαι φωτεινη
ψυχη πεταλουδα
μαλακη στην απλα.
Φυσαει ζωη κι ανασα.
Λεω λογια τρυφερα κυματα



θαλασσα κοσμου
να πετας η πεταλουδα
μοσκοβολιας κι ονειρου
τρυφερος ανεμος φως
ψυχη μου.
Λαμπεις γευσεις αληθειας
μιλημα πραγματος
γλυκα
σταλαζεις φωτεινη.

*

Θαλασσα ανεμος με παιρνει
ψυχη ελευθερη ν αφηνομαι
φως νερο τρυφερο
να χυνομαι
ολος λαμπερος,
λαμψη μου.

Ωραια στηθη στο φως
στηθη χωρις φως
στηθη
τα στηθη σου.

*

Σωματα στο φως και στη θαλασσα
του ερωτα
της ζωης και του θανατου,
βουταω λαμπρος
μεχρι την απλα.

*

Σε ντυνει ο ανεμος
και σε γδυνει το φως
ως το σωμα και τ ονομα
του νερου και του ονειρου
που σταζει κι απλωνεται
θαλασσα μεγαλη καλη.
Ανεμος λαμπερο νερο
της ανασας
νευμα νοημα
οραμα.
Κλειστα ματια ανοιχτα.

Αμμος υγρη καθαρη
ως το θανατο
και τα κυματα
που λαμπουν τον οριζοντα.



Πατας κι εισαι ζωντανη
γυμνη κι ωραια.

*

Πετρα λαμπερη στην απλα
μιλας
κυλας απεξω.

*

Ωραιος μυθος ωραια κλαδια
ωραια πρασινα φυλλα
δεντρο κοντα μου
εδω.
Κρεμαει καρπους
αισθησης.
Αρχισα ζωη τωρα
παντα η λαμψη σκια μου
παντου μυθος.

Ηλιος απ το βουνο
χρυσαφι ανεμος του προσωπου μου
απλωνεται διπλωνεται
αναπνεω ψυχη
πουλακια κλαδακια φυλλα
χρυσαφι καρδια
πετραδια πετρες, ηλιος.
Ο ηλιος και το προσωπο μου,
νερακι.

*

Πεταγμα πουλι
λυγαει στο φως
αυρα αυγης γυναικα
γελαει αισθηση
καρπος δροσερος
καρδια.

*

Χωμα νερο
λασπη
αγαλμα γλωσσα
νερο καθαρο
πανω στο χωμα.

Μαλλια νερα πετρα χρυση
στην ακρη



αρχιζεις
κοσμος μαλακο σωμα
μελι
με λαμπεις
εσυ και χρυση.

*

Αφημενο νερο
καθαρο νοημα
βαθυ απλωμενο
βρεχεσαι σωμα
γυμνη
γυμνος αφηνομαι.

*

Να, σωμα εσυ σωμα εγω
γινονται ολα τελειωμενα
και μενει μονη γυμνη
ανασα ζωης ολοκληρη
χωρις σωμα χωρις ολα
να λαμπει να μιλαει
να κυλαει νερο ελευθερο
καθαρο κι απ το νερο.

Ηλιος νερο λαληματα
λαμψεις ψυχης
αλαφραινουν
γυμνοτητα
σωμα ωραιο απλωμενα μαλλια
μαυρα εδω.
Εισαι.

*

Ο κοσμος λογια.
Ολα τα λεω
ο,τι θελω
ο,τι να ναι
ο,τι δεν ειναι.
Λογια.

*

Ουρανος δροσια πουλια πετανε
τρυφερες αυγινες γραμμες βουνων
δεντρα ωραια καρποι
αυτος ο κοσμος καρδια μου
χτυπαει μουσικα



με μαθαινει
να ειμαι
ορθος ανθρωπος.

Α γλυκια αυγη
αφημενο αερι φυλλα φυλλιαζουν
σκληραδα πετρες λαλημα πουλια
υψωση υψωνονται τα δεντρα
ποση νερο κι εγω
χορτο ωραιο καρπος γινομαι
τρεφομαι περπατω
και κανω παντου
ψυχη και πνευμα κι ανεμος ασπρος
φως, ξημερωσαμε
κοσμος κι εγω εδω.

*

Πετρα ειναι
ο αιωνας
του νερου του χρονου
του χεριου μου.

*

Ασπρο λεω μαυρο σωπαινω
η ορμη μου αυτα
και τ αλλα ολα ωραια
εγω κι αλλιως
αλλα καλα παντα ετσι.

Πουλι στο φως μου
στην ανασα μου
στην καρδια μου
πουλι εδω δεν πεταει
κοιταει περπαταει
τρωει το ψωμι μου
πινει την ψυχη μου
ωραιο πουλι μαυρο
κι ασπρο.

*

Γλυκα η θαλασσα
μου κινειται κυματα
ψυχη μ αναγνωριζει
μυριζει ωραια
ανασα αερακι
φτερα πουλακια
λαλανε λενε



λογια της θαλασσας
γλυκα,
λεω λαμψεις πουλια
λογια δροσερα
λογια ανθρωπινα
να λεγονται.

Κοριτσι στη γλυκα της θαλασσας
αλλη γλυκα κορμακι
καρδουλα
πουλακι κοσμος
φτερα τρυφερα
πουπουλα χνουδι
της σταλαγματιας.

*

Σταγονες λαμπερες ψυχη
τ αερακι δροσιζουν
ανασα μου
ανεμισμα νερου
πνευμα μου.

Γυναικα γυμνη στην απλα της θαλασσας
μ ολο το νερο
λαμπρο μονο αγνο
εξω και μεσα, εδω.

*

Μαυρο κι ασπρο κοσμος
κορες σε μεγαλα ματια
δυνατου προσωπου
που αφηνει χρωματα
κι αλλα ελαφρα πραγματα
τρυφερα.



22. ΑΝΑΓΛΥΦΑ
1992

Φλογα ανεμων
νερου χρυσου
ροη
νοημα ελευθερο
ξερω.
Ξανα.

*

Η ομορφια η ομορφια
α η ομορφια γυναικα
ανατελλει δροσερη
κι ειμαι ομορφια
η ομορφη γυναικα.

*

Στ ανοιχτα μου ματια
κορη κοριτσι
ωραιο
ωραια ειμαι
μονο.

*

Γυμνη στο φως του νερου
γλυφη ανοιχτη της δροσιας
λαμπεις αθανατη
χρυση.

*

Χρυσο σωμα αφημενο
του νερου και του ονειρου
γυναικα,
γινομαι γυμνος.

*

Στους πετρινους δρομους των γυμνων σπιτιων
του νησιου της θαλασσας του φωτος
στον ανεμο πεπλο
πνοη γυμνη κοντινη
και μακρινη
ωραια.



*

Βραδυ φωτος
γλυκα χειλη
κοριτσι
ολη γλυκα
ολη ναι
ολα
κι εγω υπαρχω

*

Υψωνεσαι σωμα
και δικο σου
σωματικη
για ολα
και μαθαινω γλυκα.

*

Απ το τιποτα
στο τιποτα γλυκα
α σωμα μου.

*

Σωμα απ’ το φως
πνοη δροσερη
νερο λαμπεις
λουζομαι.

*

Ονειρο γυμνοτητας
δημιουργια
γινομαι
και γεννιουνται ολα
γυμνα,
ειμαι αυτο που ειναι.

*

Θαλασσινη γυμνη
στην αφη των πεπλων
της ζωης
που πνεουν στο φως
ανεμος,
ανασανε ως την τερψη
του νερου



ως το νερο
και κυλα
ολα.

*

Κυματα ανασας
κυματα υπαρξης
κυματα χρυσα
ονειρα νερο
στα χερια μου στο χωμα.

*

Γλυκο φως νερο σωματα
χωματα λουλουδια μεγαλα
γαληνια γερνουν,
εγινε
γινομαι.

*

Ηλιος μεγαλος ωραια βουνα
θαλασσα πολλη
γυναικα γυμνη.

*

Προσωπο νεα ανασες
αναλαμπες κυματα
ματια ωραια μεγαλα
εγω.

*

Καλαμι στον ανεμο
ηλιε μου
φυλλα μαλλια φωτεινα
νεα λυγερη
γλύκα.

*

Γελαει λαμπει λαλαει
μιλαει
ανασα νους ουσια
αθανασια.

*



Αντικειμενο στον ησκιο του
σκληρο μονο
σκαλωμενο
εδω δωρο.

*

Δος μου δυναμη
δυναμη μου
δεος μου
πραγμα.

*

Στα νερα γυμνη
γαλανο φως αφρος
φορεμα διαφανο
πιανω σε πιανω.

*

Νερο σταλαγμος
ματια στην ψυχη
γλυκα ψυχη
ροη.

*

Γλυπτο στη θαλασσα
λειο
κλειστο κι ανοιχτο
γυναικα μονη.

*

Αμμος κοχυλι
στερεο της απλας
ανοιχτος αιωνας.

*

Χορταρι στον ανεμο
της μεγαλης θαλασσας
μακρυ και τελειωμενο
ριζωμενο.

*

Λευκες ινες ανεμου
της απλας δίπλες



πτυχες παιζουν
φορεμα αχνο εσενα
γυμνη.

*

Καθισμενη ανοιγμενη
της απλας θαλασσας
στην αφημενη αμμουδια
φορεμα φως
μαυρο αδρο
λαμπερο
στο χρονο κοκκους αιωνιους
υγρο γελαει
ανοιγμενο καθισμενο
πρωτο.

*

Απλωμα στην απλα αμμουδια
περα του απειρου του αερα
ελευθερια
στα μαλλια μου στο φορεμα σου
αφημενη.

*

Συννεφα κυματα κι ασπρα χαλικια
θελουν αερακι
θεληση μου
χαλικιων κυματων κι ασπρων συννεφων
χρυσες ανασες
θεου ωραιου
θεος θελουν θεληση.

*

Κλαδι μονο
φυλλα
στο γαλαζιο
θαλασσας κι ουρανου
χωρις την ανασα μου
μονο κινουμενο.

*

Κοριτσι κινηση
κλαδι φυτρωμενο
αφημενη γλωσσα
που γινομαι τερψη.



*

Ελα γελασε ασημι
χρυσαφι σκληρο
λαμπερο ουσια
παρουσια.

*

Κυματα αφροι θεοι
χρυσοκορμοι
ως τα βουνα
τ ουρανου
των ανοιχτων ουρανων
ελαφροι ψυχη
θεου.

*

Κυματα του οριζοντα
χρυσα
ψυχη.

*

Συννεφα σκιες
κινουμενες στα βουνα
της θαλασσας
φωτεινα
ωραιος κοσμος
μονος του.

*

Ασπρο πουλι
ξερεις
βλεμμα μ εμενα
νους γυμνος.

*

Νερο γνωσης
πινω
αφημενο ειναι.

*

Γυναικα νεα
να, ανασαινω



γυμνος.

*

Χωμα της γλωσσας
γυμνο
νυχτα κι ηλιος
ειναι
κι η γλωσσα γελαω.

*

Επικληση ευχη
κοριτσι κοσμε
κληση μου
χαλικι
κι ειμαι.

*

Γυναικα στη θαλασσα
εσυ
γλωσσα σου και γλωσσα μου
ολοκληρη και μονη
στον ολοκληρο και μονο κοσμο
γλωσσα της γλωσσας.

*

Αστερια της νυχτας του ανεμου
του φωτος της θαλασσας
αστερια.

*

Ηλιος του κοσμου και της γνωσης
ηλιος εμενα
τωρα.

*

Μαθαινω ανασα και τελειωνει
να το πινω νερο καρπος
κρεμαμενος.

*

Γυναικα γονατα
βουνα ανοιγμενα
και να χαραγμα



της ουσιας.

*

Σκεψη κοφτερη σιδερο
μαχαιρι λαμπερο
στο νερο ποταμι.

*

Καλα καμπυλωνεσαι
κορμι αφημενο
μονο
μοναχα.

*

Σωμα ταση
του ανοιχτου
γλυφη
τελευταια.

*

Γλυφη γελαει
μιλαει
λεει.

*

Μονη
μενεις.

*

Φυλλα πολλα
αλλαζουν
ολα δεντρο εδω
καλο.

*

Προσωπο μου
αυτο και το υπαρκτο
φυλλα αφημενα
νερο ροη
ελευθερια.

*



Σκοταδι νερο
αφρος φως.

*

Λουλουδια στα φυλλα
μιλανε
πλασμενα.

*

Η θαλασσα
η γλυκα
θαλασσινος.

*

Η γλυκια υπαρξη
των πραγματων
παλι.

*

Κυλα νερο
καλο
μεσα εξω
μεγαλα
απλο.

*

Θαλασσα απαλη
με παιρνεις παλι
παλμο παλλομενη
λαμψη.

*

Καλος καθρεφτης
κοσμος
καλου καθρεφτη.

*

Λουλουδια στην απλα
ασπρα
παλλονται.

*



Ξυπολητη
περπαταει τον κοσμο
πελματα λαμπρα.

*

Γυμνη
στην απλα με τα βουνα
μοσκοβολας.

*

Ολη
με ηλιο και φεγγαρι.

*

Γλυκια ψυχη
σταλες αστερια
ουρανος
γινεται.

*

Ψηλα χαμηλα
με το κυμα
πραγμα και ποθος του
θαλασσα.

*

Λαμψη ψυχη
πραγμα γερο
στο νερο
λαμψη στο πραγμα.

*

Βουνο στη θαλασσα
ετσι.

*

Καρδια καλη
σκεψη μεγαλη
κλαδακια.

*

Βουνα



ουρανου
κοντα μου.



23. ΠΑΝΤΑ ΝΕΡΟ
1995

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

Γλυκο μου βαθος
του ελαφρου φωτος
της επιφανειας.

ΦΩΣ ΝΕΡΟΥ

1

Οταν αργα κινειται το χερι μου
ολοκληρο σκεψη
στο νεο αερα
παλι αναγνωριζομαι
γυμνος απ’ ολα
παλι ανακαλυπτομαι
καθως ενα κλαδι
ενα λαλημα πουλιου
που θα ’ρθει να με κοιταει
αγιαζι ζωης.
Σωμα λοιπον πραγματα
μ’ αυτη την ανασα στοχασμου
σ’ ολα τα οχι και τα ναι,
ανασα την ανασα
να μιλαω μοναχος,
μιλημα του χεριου μου
που ακινητει.

2

Η αγνη δυναμη που φυσαει αερακι
προσωπικο και πραγματικο
γυμνη παλλεται
γελαει λαμψεις
Θεου καθαρου
τρυφερα.

3

Οραμα ανασα λευκη



αγαλματος
γαληνιου στα γαλανα
τ’ ουρανου του νερου
αναγαλλια.

4

Να ερχεσαι
ματια στα ματια μου σωμα στο σωμα μου
τ’ ωραιο αδυνατο
ν’ αναγνωριζομαι καθως σε γνωριζω
και παλι να ’σαι η αλλη
παλι η αλλη παλι
σταλες αλλες
να πινω
και να γινομαι
υγρος αναγνωρισμος,
αυτο γινεται
νερο.

5

Ερχομος ολος εσενα
που αφηνονται να ειμαι
φυση απο μενα
στην ωραια γυμνοτητα
που ειναι σωμα
αναμονης και γλυκας κι αγαπης
και χυνομαι και ρεω εγω
αλλα παντου παντοτινος παλι
παλμικη μου.

6

Η γυμνοτητα ειναι ωραια
ελευθερη ρεει το νερο
παντα πρωτο
χυνεται πινεται
κορμι κοσμος
καθαρος
πραξεις πραγματα
ερωτας και σωματα
ολα τα ωραια ονοματα
της γυμνοτητας
που πινω και γινομαι.

7

Οπως πινω νερο με πινεις
οπως χυνεται η ανασα



αερας αναγνωρισμενος
η ουσια συνουσια
σωματα
οπως πινεις που σε πινω
η ποση ζωης
παλι παλμος.

8

Ανοιγμα αερα και νερου
ροη ολοκληρη
του κλειστου κοσμου
κυλαει παει μονη
και μενει.

9

Του αερα πουλια φυλλα
βουνο χωμα
παλλομαι ψηλα
λαμπω της θαλασσας
σκια γνωσης
γνωστης του αερα
που φευγει γυμνος.

10

Λουλουδι λαλημα
μιλημα ποιημα
μαθαινομαι.

11

Λογος που δε λαληθηκε
δεν κελαρυσε
δεν καθαρισε απουσια
σχηματιζομαι.

12

Τα ματια σου,
ανατολη αγαπημενη,
με δυουν ηλιο
κι ο αιωνας μενει.

13

Σωμα θεα της θαλασσας
λαμπεις των αλαλων ματιων μου
μαγεμενη εμενα



γυμνη ολα
ανερωτη στο νερο.

14

Της απλας βουνα νερο
νοηματα και νους μου, καρδουλα μου,
ειναι αυτος ο αερας
κι ολα αγγιγμα του
κι εγω γευση γυμνη.

15

Γελαει η θαλασσα
γραμμουλες στην αμμο
για γλυκοφτερα πουλια
που πετανε πανω μου
με νεα ματια.

16

Θεληση στη θαλασσα
και θαλασσα στη θεληση
θεοτητα της θεοτητας
θεϊκα
θα.

17

Πεταλουδα πουλι παλλομενη
παλι παιζεις ζωη
ζωη μου ζωντανια μου.

18

Ζωη πινω
ζωη ζω
ζωη αρπαζω
παιζω.

19

Ενα ποιημα ειναι παλι ολα
οπως ενα πουλι των πουλιων
το κυμα των κυματων
νερο του νερου,
ενα ποιημα ειναι πιομα.

20



Σ’ αγγιζω μ’ αγγιζεις
με πινεις πινω
σωματα σωματος
ουσια.

21

Σκια του νερου λαμψη του βυθου
ως τις χωρισμενες θεοτητες των πραγματων
ν’ αναλαμπουν λευκη γραμμη
του αφρου που σ’ αλαφραινει
σωμα αγαλμα του νερου.

22

Ηλιος χρυσος της θαλασσας
στα φωτεινα ποταμια του ωραιου βουνου
ως τ’ αστερια της νυχτας
να βρει την καρδια μου.

23

Οπως η θαλασσα απλωνει
τον οριζοντα ζωη
ως το ανοιγμα του χρυσαφιου
που ονομαζεσαι,
αναγνωριζομαι λαμπρη ροη
γυμνη γνωση.

24

Αστρο του πουλιου και της παλαμης μου
παω περα να περασω.

25

Ο ανεμος νους μου
φυσαει ουρανο στο νερο
να φυγει ανασα.

26

Η θαλασσα περναει το βουνο
βαθια για το υψος του
ελαφρα του βαρους
υγρη σιωπη
στον ηχο
που λαμπει ανασα
δροσια γευση γλωσσα
της θαλασσας του βουνου



που περναει και παει και τραγουδαει
γαλαζια.

27

Θαλασσα αφρος αερας
φορεμα αφηνεται
φως ανασας
ν’ ανοιγει εσενα
ν’ ανοιγεις εσυ.

28

Πνεει και το αναπνεεις
γλυκια σωμα γλωσσας
γνωστης σωμα μου
ανασας της ανασας σου
ν’ ανασαινει πνοη.

29

Ψηλα λουλουδια κι αστερια
τρυφερα στα ματια
που τα υπαρχουν γυμνα
ως τη μονη ανωνυμη ανασα
που παιζει το παντα και το ποτε
τωρα.

30

Τωρα η ονειρο
η ονειρεμενο τωρα
φυλλων ανεμου
γυμνων.

31

Κοντα δεντρο η πουλι
πιο πολυ
απο δεντρο η πουλι
πιο πολυ απ’ ολο το πολυ
κι ετσι ολο το βαθος ολη η απλα
κι ολη η ζωη τελειωμενος αιωνας
ανασας να
κοντα μονο του
ζωη μου
κοντα.

32



Γνωστα κι ωραια και δικα μου
ως την ανασα του νου μου
κι ανεμελα ανυπαρκτα
πραγματα
του ονειρου η τ’ ονειρο
ελευθερα
να γινονται γυμνα
η πραγματικοτητα
και μονο εμενα χωρις εμενα
εγω ελευθερος
ελευθερια
μια καμια.

33

Ενα πουλακι
με κοιταει μου πεταει
καρδουλα μου.

34

Ορθος και η θαλασσα
μεγαλη ως τ’ ονειρο
μ’ αφηνει νεο στην αφη
του φωτος των κυματων
να νιωθομαι ανασα νοησης
νερου ελευθερου.

35

Ο νους της ανασας φυσαει
φως και φωνη
ονειρου λαμπρου
πετρα προσωπο.

36

Ακτινα λαμπερη
λαμπερα λουλουδια
ελευθερα
νερου και νου.

37

Ελα καλα θαλασσα
ανασα νερο κρυσταλλο
γυμνη.

38



Ερχονται η παω
τα κυματα κι ο αερας κι η μεγαλη απλα
κι αυτη η γνωση γλύκα
που ειναι και γινομαι
και φυσαει κυλαει παιζει
κι ουτε ερχεται ουτε παει.

39

Εγκαταλειμμενη ωραια γυναικα
στην ολη αναμονη που απλωνει
κι ερχεται πραγμα απο την ευτυχια μου
που ειμαι πραγμα απο την ευτυχια της
που ειμαι εγω παρων και ξαφνικος
απο την εγκαταλειψη στην αναμονη σου
πραγμα στη γλυκα.

40

Οπως απλωνεται ατελειωτα θαλασσα
εγω θελω η θεληση ολων
που ντυνονται να γινονται
και γδυνομαι να ειναι
πραξη πραγμα.

1991-1992

ΓΑΛΗΝΗ

Ματια νεα της ιδιας ανασας
ως την απλα της παλιας νεοτητας
να ειμαι παντα
οπως το νερο κυματα θαλασσα
μπρος απ’ τη σκεψη τα ματια
και τ’ ορθιο κοριτσι
του ηλιου και των αστρων
μ’ αυτα τα νεα ματια
του ιδιου δεμενου αλλου κοσμου
που μου ειναι
νεο παντα.
Η γαληνη που φυσαει απαλα τα λουλουδια και τη θαλασσα
ως τα πετραδια τ’ ουρανου
να μ’ αφησει ν’ ανασανω
τρυφερα ως τις πετρες μου.
Βραδιαζει νησια και κυματα
και πεπλα.
Ετσι να χαιρει η ψυχη μου
ανασα του κοσμου
να γεννιεται παλι.



Πολυ ποθησα
το μονο βαθος αυτης της απεραντης απλας
που λεω ψυχη και σε ζει.
Α γλυκα της ωραιοτητας των πραγματων
που γινονται
οπως η πετρα τα βραχια στα κυματα
οπως οι χιλιοι κοσμοι κρυσταλλα.
Πολυ λαχταρησα
με ζωη και θανατο
ν’ ανασανω οπως αυτα δεν ειναι
τη λαχταρα μου μονο
πουλι με φτερα μεγαλα
πουλι λαχταρα
πουλι οπως ειναι.
Γειραν τα κλαδια πεσαν τα φυλλα
πεφτει στη γραμμη τους η νυχτα
κι αυτα παιζουν τη σκεψη
τελειωνονται σοφια.
Μα ο χυμος αλλου,
πρεπει να τον φερω στις ριζες
ν’ ανασανουν παλι κλαδια και φυλλα,
ο χυμος εδω.
Α ωραια που ειναι.
Κλαδια κι αστρα
νυχτα γαληνη
ως το ξημερωμα παλι.
Ωραιος που ειμαι.
Η γλωσσα ειναι τραγουδι
οπως με το νερο που την βρεχει
του ονειρου που την τρεφει αφη
και γευση και δροσια, νεα,
χαιρεται χρωματα ανασας
η γλωσσα μου παιζοντας
ωραια τραγουδια
οπως τα πραγματα
που ειναι ολα πως τιποτα
παντα.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1

Ο αερας ανοιγει λουλουδια
λαμψεις αληθειας
του ελαφρου χωματος
οπου ονειρευομαι
υπνο λευκο.



2

Παχνη ανασα ψυχης
κινουμενη ωραια
στα χρωματα των λουλουδιων
στα φυλλα στους λεπτους μισχους
κι ως το στερεο ασπρο των βραχων,
αχνα και χρωματα αιωνιοτητας.

3

Περναει το αιωνιο παχνη
κι αχνογινονται
κορμοι κι αναστηματα
κι ωραια προσωπα.

4

Ο αιωνας παχνη περναει
σ’ ωραια προσωπα
της αθανασιας.

5

Κυματα ωραια της θαλασσας
και κιτρα του Καλβου
πεταλουδα του Σολωμου
γλύκα της Ζακυνθου
αυτης της ελληνικης γλωσσας
που μας κυλαει αιμα
μνημης και παρουσιας,
κυματα της θαλασσας
κιτρα και πεταλουδες,
α Διονυσιε ω Ανδρεα
καλημερα στο φως
χαιρετε στη θαλασσα
οπου κολυμπαμε ωραιοι.

6

Οπως παιζουν τα κυματα
και τα βουνα ελαφρα
ποιηση παρουσια
πετρες και πουλια
που πετουν γαληνια
ευγενεια πραγματων
και σχηματων ελαφρων
αφρων των κυματων,
ετσι ανασαινω
η αληθεια αυτη και των αλλων



ολων
απ’ αυτη τη ζωη
των κυματων και του αερα
που ανεμιζει παιζει ψυχη
λευκη αιωνιοτητα
θεοτητα αγαπημενη.

7

Αερας παιζει φως κυματα
ανασα τωρινη
που γινομαι
ανοιχτος.

8

Κοριτσι αφημενο στο φως
των κυματων θαλασσα ως περα,
δροσουλα στη γλυκια γλυφη σου
στο τρυφερουλι εφηβαιο σου
που αναρριγαει ευτυχισμενο,
κοριτσι σωμα,
σ’ αγγιζω και γινομαι
τωρα σ’ αυτο το φως
του αιωνα της θαλασσας.

9

Πετρα ακυλητη κυλουμενη
του αερα της ευγενειας
αγαλμα των αγαλματων
γελαει λαμπρη.



24. Η ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
1995

Τα λογια αστερια τελείωσαν
οπως τελειωνει ο κοσμος
στο λογο που γινεται μονος του ο,τι θελει
η δε θελει.
Ετσι η πνοη και τ αγγιγμα
κι η μεθη του ονειρου τους
που τ ονειρευομαι
λογος ολοκληρος ο λογος μου.
Τα λογια τελείωσαν
αρχιζει ο λογος
που ειμαι απο μονος του.

Κι αφου το τραγουδι λεει πως ειναι κοσμος
ας τραγουδησω
καθως με τραγουδησε ο πατερας μου στη μανα μου
ν αρχισω και να τελειωνουν
γυμνα ματια.
Εκει κοιταζω κυματα χρυσαφιου
ως τη ριζα και το πουπουλο
που ειναι ο ενας αυτος ολομοναχος κοσμος
κι η γνωση του ολογυμνη
χορτο στα χορταρια σταγονα της θαλασσας.
Ετσι τραγουδαω
γιος τραγουδισμενος και τραγουδιστης ατραγουδιστος
μονο με τα φυλλα και τα πουλια
μεσα στο φαϊ και στο πιομα
κι εξω απ τ ανοιγμα και τη γλυκα
γιος του κοσμου ακοσμητος, κοσμητικος.

*

Μα όταν, κοσμε μου, ανεμιζεις ανασα τη γυμνοτητα σου
γινεσαι η γυναικα που παιζει πεπλα την απλα
ολογυμνη,
α η γυμνοτητα
της αφης ν αφηνομαι
της τροφης να τρεφομαι
της ποσης να πινομαι
νερο της ατελειωτης γυμνοτητας,
γυναικα, κοσμε μου,
που ανοιγει ολη γλυκο σωμα.

Και ειμαι ολοκληρος γυμνος τραγουδι



που τραγουδιεται αλαφρες ανασες
κι ασπρες γραμμες και γλυκο βαρος
φυλλων και πουλιων της ζωης
που κινουν την αζωη αληθεια
τρυφερα και πρωτα
ως τα ολα τ αλλιωτικα,
το τραγουδι που θυμαται
πως ειμαι γιος κι εγω και πατερας
εσενα, κοσμε μου, που με κανεις
οπως εισαι
κι εγω σε τραγουδαω γυμνος.

Ετσι αναπνεω
και λεω εμπνοη και εκπνεω ναι εισπνεω οχι
ανασα θανατος ανασα αθανασια
ανασα θαλασσα σταγονες γυμνες
αρωματα υγρα της αυγης
που γενναει αργα τον ουρανο.

*

Κι ακουμπαω
και γινομαι εγω κι αλλιως
κι αυτο κι εκεινο και το νεο
νερο καθαρο ποσης,
α να σε πινω
εσενα σταγονα κοσμο
στις σταγονες ροης
και σ αυτο το ποτηρι.
Γι αυτο λοιπον παιζω το πραγμα τροφη
τρυφερα στις παλαμες και παλμο στον παλμο μου
που τραγουδαω σωμα να ειναι ολα
να τα λεω στομα ανασας κι αναγνωρισης.
Και γινομαι ματια λαμπερα των πραγματων
και ηχοι με παιρνουν με δινουν
γυμνο στο μιλημα των αρωματων
που με δροσιζουν ψυχες.

*

Εδω φυλλα αφημενα φυτρωμενα
μεγαλωνουν εκει κινηση
κυματα ματια
μαυρα κι ασπρα
νερα καθαρα φως
νερα δροσερα γρηγορα
πουλια δυνατα πνοες
εδω δωρο
ροη ελευθερια θεληση
θεος θελω



θα να.

Φυλλα φαινονται φως ετσι
φυλλα αλλιως αλλου
πουλια μεγαλα πιο μεγαλα
πιο μεγαλα καλα
καλοσυνη νερα τρυφερα
ετσι κι αλλιως
ολα φυλλα ελευθερα
δωρα να
θεληση μονη θα.

Α ελα γλυκε
κοσμε
λαλησε γλυκα
κορμι
γελα γλυκια
κορη
κοσμημα καλο
λαμπερο
λαμψη θα λαμψη να
λαμψη λα
θανατος θαλασσα
ανασα της αθανασιας.

*

Αυτο το στέρεο πραγμα
της ανασας του νου μου του ανεμου
που το φυσαει
κυλαει στο εδω και στο εκει
του ακινητου που το κανει
πραγμα κι ακουμπαω,
αυτο το πραγμα
που ειναι ο πατερας μου
κι η γεννα της μανας μου
κι η γλυκα της γυναικας
με το γελιο κοντα με τ αστερια
και τον ηλιο
που ειναι οσα ειναι
μ αυτο το πραγμα;
Αλλα το κλαμα γυριζει στο νερο
που πινεις ψυχη γλυκια γυναικα
τρυφερα τα μαλλια σου ανεμιζουν
την αληθεια πνοη μου
μαλακα να σ αναπνεω γυμνοτητα
και να σ αφηνω μονη
αναμονη.
Ετσι μενει το πραγμα
με τα μονα πραγματα



μοναχικο και καλο
ακουμπημα μου
οπως σ ακουμπαω
κι αρχιζει το νερο
αυτο
πιο πρωτο απο γλυκο
των πραγματων.

*

Η γεννηση αρχιζει πραγμα
το πραγμα αρχιζει γεννηση
πετρα και προσωπο
τραγουδι
και τραγουδιεμαι
αστερι κι ονειρο
χρυση λαμψη
και κυλαει το νερο
εδω.
Δινω δινομαι
κοσμος κοσμημα
αναγλυφο τιποτα
ενα οστρακο σκληρο
πραξη και πραγμα
αφημενα
ενα απο κανενα.
Προσωπο κοσμος
το προσωπο που παιζει
κοιταζει.

Χερι που παιρνεις και δινεις
βουνα κι αστρα
φως και σκοταδι
παιζεις τον ηλιο στα νερα του ανεμου
και τη φωτια στα πραγματα
την υπαρξη σου
χερι που με χαϊδευεις
ν αρχισω τον κοσμο
χερι αναπαυσου
μεινε στο χερι μου.

*

Γερνει το κλαδι και υπαρχω
μιλαει η χαρη και χαιρομαι
ηρθε το πουλι και τελείωσε
χνουδακι στην αθανασια.
Ειμαι η ειναι;
Ανασα ματια φτερα.
Ετσι απλωνεται η απλα πεπλο



περα παιζοντας
ζωντανα
να ζει η γυμνοτητα
ανασα ματια σωμα
ευτυχισμενο
στα μεγαλα νερα
να λουζεται ηδονη
γυναικα και να ειμαι
ολοκληρη και να ειναι.
Το πουλι στο κλαδι
κι η γυναικα γυμνη.
Ειναι να ειμαι
ειμαι να ειναι.

Γερνει ο ηλιος των αστρων των μεγαλων ηλιων
καρπος της ζωης μου
μεγαλος
κι ολος του χεριου μου.
Σταλαζει η λαμψη.
Ηλιος και πουλια και κλαδια
του αερα τα φυσαει τα σβηνει
τ αφηνει
σταφυλι της θεας και της γευσης
ονειρο.

*

Λαληματα χρυσα
του ηλιου της αυγης
νερα νεα ωραια
ψυχη μου
ζωη της μεγαλης ζωης
καρποι των πουλιων.
Ανασες πουπουλου σταφυλια του ανεμου
ζω της ζωης
υπαρχω υπαρξεις ολες
ροες ολοκληρες
σταφυλι
στα πολλα και μεγαλα.

*

Ο βραχος ανασταινεται φως
αναγλυφο του νερου
νησι ανασας και λουλουδιων
που ανακαλυπτονται σχηματα.
Ματια μεγαλα υπαρχω της πετρας
που κυλαει στην απλα θαλασσα
να μιλησει πρωτα.
Σιωπη η αναπνοη.



Γελαει το πελαγος ελευθερο
γυρο απ τη ζωη μας
αφηνεται βαθος αναλαμπη της ψυχης μας
να ριγαει του νερου
και ν ανασταινονται πουλια να πετανε
παλμος και γευση του νησιου μας.
Ετσι θυμηθηκε ο βραχος
σκληρος
το απειρο της απλας
κι εγειρε της αναστασης
που λεγεται φως.
Αυτο το φως λεω
για να ειναι ολα αυτα
που ολο αρχιζουν με την αναπνοη μου.
Αλλα τα ματια μου
παιζουν μονα τους
το βραχο και το φως
πριν απ τη μνημη τους
τα ματια μου παιζουν την ανασα μου
γυρο απ τη γλωσσα μου.

Τα ματια της αυγης.
Αυτο το αισθημα που φυσαει η σταλαζει ψυχη
ν ανακαλυπτομαι γλυκα
που ρεω η απλωνομαι η χανομαι
οπως το κυμα στα κυματα και το σχημα στα σχηματα
ως τη λευκη γραμμη που μονο λεγεται.
Η αυγη των ματιων.
Αυγαζω.
Κι εγειρα λοιπον καθως το πουλι που πεταει τον οριζοντα
κι απλωνει απαλα τα φτερα με τα πουπουλα
στο βραχο της ζωης.
Ετσι αναστηθηκε το αναστημα ο μεγαλος πατερας
ντυμενος τα πραγματα πτυχες ωραιου χιτωνα
και τον αφησε αφη του βραχου
να υψωθει ορθος κολονα
νους και ανασα, ναος
λαμπρος πραγμα ολοκληρος
του θεου πατερα
οικος του γιου, κοσμος
καλος.
Νησια και θαλασσα
ανασες και ενδυματα
στο χωμα του νερου.
Σπιτια της ζωης.

Εδω αναπνεω
ματια αυγης και λευκο χιτωνα
της γαληνη των κυματων κι αφρους αληθειας
οπως ο παλμος που γυμνωνεται γυναικα



στην ανασα του ζωντανου ενδυματος
κι οπως γερνει
εσυ μ αυτα τα ματια κι αυτο το πραγματικο σωμα
διπλα στην αυγη.

*

Ασπρες κολονες ηλιος
λαμψη
γερνουν λεπτα λουλουδια
γελαω
υπαρχω.

Ο ηλιος ολο το φως μακρια κοντινος
κι η θαλασσα απλα εδω κι εξω απ το νου
κι εγω το φως της απλας.
Ειμαι οσο ειναι
κι ετσι γερνω σωμα κι απεξω του
κυματα που παιζουν τον οριζοντα
και το μεγαλο πατερα.
Ζω νερο αναπνεω φως
και μιλαω η απλα.

Γλυκα που μου απεχουν τα πραγματα
πιο ζεστα απο τη ζωη που με κλεινουν τα νησια της θαλασσας
οσο η ψυχη που μου υπαρχουν ολα αγαπημενα.
Ενα ειναι.

*

Ξυπνησα της ζωης ματια δικα μου
η φωνη μου ανασα αερας
να φυσαει τη γυμνοτητα που κυλαει το νερο
κυματα ωραια
να λουζομαι ζωη
της γυμνης ολο νεας αισθησης.
Ολο γινομαι κι ολο πραγματα
αργα η γρηγορα
φως νερο κι αερας
κανουν την υπαρξη χιλιες φορες
κι ολο νεες
στη μεγαλη νεοτητα μου,
το σχημα της γυμνοτητας.
Ειμαι σχηματισμενος το τιποτα
οπως το κλαδι στον αερα.
Λοιπον ειμαι και ειναι και λεω
πετρα
και στεκει
οπως τρεχει
το νερο



του αερα
που φυσαει
το φως μεγαλο
των μεγαλων μονων ματιων μου,
ετσι λεγομαι
κοσμος κι ακοσμος
οπως το πραγμα και το αλλο
κι αυτη η αισθηση
η ολοκληρη
κι ειμαι ολοκληρος
λογος
που τον λες.

*

Ξερω, κακο νιωθω,
ειμαι, καλο ξερω.
Ετσι αναγνωριζομαι το γνωριζω
κι αισθανομαι η αισθηση.
Γνωση λοιπον απορια
κι απορια πορεια
νερου που ειναι μονο ο πορος του.
Ετσι πορευομαι και ποριζομαι.

Κυμα θεος,
θα βραχω
βραχος.

Σταλαζε νερο καρδια μου
καρδουλες πουλακια γλυκα
λαμπρο αιμα.
Σταλαζε με
ελευθερα κοσμο
κι ολα τ αλλα,
καρδουλα μου.
Αχ καρδουλα μου
σταλαζε καθως σταλαζεσαι
νερο κι αιμα
ενα
ελευθερο,
να ζω η ζωη μου.

*

Μεγιστο θεωμα
κι ελαχιστο εδραιωμα,
Κυριε, η ουσια
της παρουσιας και της απουσιας, συνουσια
του ειναι και δεν ειναι
υπαρχω και ζω



η γλυκα της θεοτητας
της αυτογνωσης
στη μικρη αυτογνωσια
της σταλας
που γινομαι ο ερωτας·
μεγιστη γνωση
κι ελαχιστη αγνωσια,
Κυρια σωματικη
ολα τα σωματα και ασωματα
της γυμνης υπαρξης
που μου παιρνεις οπως μου κανεις
τερας γλυκιας ωραιοτητας
που εισαι ο ερωτας·
μεγιστο ονομα
κι ελαχιστο πραγμα,
Κυριο κυριαρχο
Κυρια και Κυριε
που παιζεις εσυ κι αυτη κι αυτος
κι εγω μονος τ ωραιο τιποτα,
να λεω και να ειναι και να μην ειναι
να ζω και να γινεσαι και να μη γινεσαι
να υπαρχω και να υπαρχεις και να μην υπαρχεις,
που παιζεσαι η απο μονη της σταλα
που κυλαει ολογυμνη·
μεγιστο κι ελαχιστο
λεω να λεω
πρωτος
και λεω
πρωτα
λεω
Λαλω,
λαλαω.

*

Γνωση μου τραγουδι μου
τραγουδι μου ανασα μου
πνοη δροσερη
της ζωης και του υπνου μου
μιλα
ελευθερος αερας
το πουλι η το χορταρι η το νερο
τραγουδι γνωση μου.

*

Κυλαει νερο
να γραφει πραγματα
θαυματα θεου.
Αυτο ειναι



αυτο ειμαι,
να γραφομαι της ωραιας γραμμης
ζωη και χερι
που αρχιζει την αρχη
πριν απ το νερο
ανασα μου
θεωμενη σ αυτη τη γραμμη
τη μορφη πραγματων
που κυλανε.
Λαμπουν αστερια λογια
τελειωμενα
εμενα
ενα των πολλων του προσωπου
ηλιων και φυλλων κι εαυτων
που ειναι ωραια το ειμαι
που ειμαι ωραια το ειναι
στην ανασα της ροης.
Κυλαει ελευθερο
νερο η εγω.

*

Απλα ατελείωτη
τελειωμενη καρδουλα
μονη και απροσωπη
τραγουδι
σε τραγουδιεμαι καρδια
κι εγω
που περπαταω την απλα
κι ολη μ απλωνει ατελειωτα
καρδουλα τελειωμενη
τραγουδι
και τραγουδιεμαι.



25. ΓΡΑΜΜΗ
1997

Στη Στεφανια μου
1

Οι κινησεις ειναι γραμμες της ζωης
οπως κυλαει εδω κι αλλου
ως τη γραμμη της ιδιας της γραφης
που χορευει πραγματα και γνωση
κι ο,τι αλλο ωραια θελει
ωσπου να τελειωνει την αρχη της
αναλαμπη της λαμψης της αναλαμπης.
Και παιζουν λοιπον ελαφρα προσωπα κι απροσωπα
την ελαφραδα στην ελαφραδα
που αφηνεται ηλιος κι αστρα οραματων
ν’ αγαπιουνται φως και σκια πραγμα κι ονειρο
μια ωραια γραμμη που ηρεμει ανασα και ψυχη μου
και την κανω κινηση
της κινησης που με κανει.

*

Οι κινησεις ειναι ανασα
ν’ ανασαινομαι μονος
ως την αναπνοη του ανεμου
που αλαφραινει μοναξια
χωρις αλλο,
αυτη η ελευθερια.

Λοιπον κινειται το κλαδι
και το πουλι πεταει
πουπουλα και λογος
και κανω αυτο
χρυσο της μοναξιας
μ’ ολα τα χρυσαφικα γινωμενα.
Κι ετσι γινονται τα χιλια πραγματα
κι ανασαινουν οι χιλιες σκεψεις
με ξενη ανασα χωρις προσωπο
ετσι κρεμεται ο ωραιος καρπος
γεγονος και πραξη μου και τροφη μου
και φωνη μου στις χιλιες ινες του ανεμου
που αναπνεομαι.

*

Και τι θα πω; Τιποτα



απ ολα. Γδυνομαι
και γινομαι
μονος της μοναξιας
χρυσος.

Ετσι γινεσαι χρυσο προσωπο
εσυ
η μιση μου του καρπου και της κινησης
που μας γραφει πραγματα και ζωη και σωματα
της ωραιας αυτης ανθρωποσυνης
που αγγιζομαστε και βλεπομαστε
αφη κι οραμα
και κινουμαστε η ιδια η κινηση
μονη και χρυση
κι ολοκληρη.

2

Για ο,τι γινεται ζω
για ο,τι υπαρχει γινομαι
γι’ αυτο που απλωνεται
οταν σοφα δεν ξερω αφημενος
κι ο,τι γινεται και ζει και υπαρχει
λαμπει αστερια και υψωνεται δεντρα
κι αγγιζονται πετρα κι αισθημα
σκεψη κι αιμα
ελευθερα
γι’ αυτο που ζωντας δε ζω
γινωμενος δε γινομαι
κι υπαρχοντας δεν υπαρχω
καθως κοιταω απ’ τ’ ακοιταχτα
νιωθω με τ’ ανιωστα
ειμαι για σενα
νερο κι ονειρο και γυναικα
γι’ αυτο μιλαω
αμιλητη γραφη
της κινησης του ακινητου
του ανακινητου
που κινουμαι
μ’ αυτο που απλωνεται.

3

Λοιπον νου τυραννα με
ωσπου να φυσας κι ολα να τα σκορπας
να μενεις μονος
ενα με μενα
που κυλαω γυμνοτητα.
Και που λαμπουν αστερια και γνωση
και βρεχει αισθηση κι ακρη,



ας κυλαει το ποταμι μου χωρις εμενα
που κοιταζω.

4

Οι εικονες ερχονται γυμνες
του υπνου του ξυπνου και του ονείρου
γραμμες ελευθερες
να με γραφουν με την ανασα μου
ενας αερας προσωπο απροσωπο
που μ’ αφηνει να τις κοιταζω
κι ερχονται μονες κι ωραιες
καθαρες απο ξερω δεν ξερω.
Και βλεπω πραγματα οχι της υπαρξης
προσωπα που φτιανω οχι εγω
και σχεδια σχεδιαζονται
που κανουν αλλιως αλλιωτικες αρχες
και μ’ ολα γελουν γλυκα
ο υπνος κι ο ξυπνος και τ’ ονειρο
κι ολα τα πραγματα γινονται μ’ αυτα τα ωραια οραματα
και ειμαι να βλεπω ολος η γλωσσα αυτη
που τωρα γραφω στο χαρτι.
Γλωσσα μου αληθινη
που μιλας μονη σου απο μενα
κι ειναι ολα καθαρα,
πετρα και εικονα,
οραμα που ρεει
ελευθερο κι ωραιο.

5

Οταν κοιταζω πολυ
ωσπου να τελειωνει το πραγμα
και πια να υπαρχουμε
οταν ωραια ακουω
μεχρι ν’ αφηνω γυμνο τον ηχο
να κυλαει στην αισθηση της αληθειας
οταν γλυκα νιωθομαι
ως τ’ ατελειωτο βαθος της επιφανειας
και κυλαει μονο αλλα ολα
η γνωστη μου σταλα,
λεω καλα.
Κι ετσι ερχεται το ποιημα.

6

Το ποιημα λεγεται και γραφεται
γλωσσα μονη, αυτη που ξερουμε
αερα των πραγματων νερο της αληθειας
το ποιημα το ξερουμε



και γινεται για να το μαθουμε και να υπαρχουμε
να ζουμε το περπατημα της ζωης στον αερα
τ’ ωραιο κολυμπι στο λαμπρο νερο του ποθου
το ελευθερο πεταμα που αναπνεει το ποιημα,
το ποιημα ειναι ετοιμο οπως ο κοσμος
το ανασαινουμε αλλα μας ανασαινει
προσωπο απροσωπο
γνωστο και γλυκο.

7

Τιναγμενο απο πουθενα εδω
πραγμα πετρα
της αφης της πραξης,
ακριβως οπως ακινητο,
ιδιες γραμμες γνωσης
και υπαρξης.
Πραγμα απο πουθενα παντου
εξω απο παντα μεσα στο τωρα,
πετρα τωρα παντα
τιναγμενη εξω ακινητη
εδω.

8

Αυτη η δυναμη γλωσσα
που γινεται τραγουδι ατραγουδητο
η ωραια δε γινεται
αυτη η δυναμη που γινεται εγω
η ολα τα ιδια αλλα
γλωσσα αγλωσση
αυτη η αδυνατη δυναμη
με δυναμωνει
δυνατο ως αδυνατο
ποιητη αποιητο.

9

Λοιπον πετρα γλωσσα
και γλωσσα πετρα
οπως το χερι μου κι η ορμη μου
ενας ρυθμος του ρυθμου
που γραφεται στο αγραφο
αγραφο στο γραμμενο
κι οπως το κλαδι στον αερα
ειναι αερας κλαδι κι ανθιζει
καρπος στην παλαμη μου,
ετσι λεει η γλωσσα λογος
τιποτα πραγμα
η τελεια γραμμη ομορφια.



Λοιπον ειμαι ελευθερος.

10

Λυπη βαθια που σταζεις τα ματια μου
δακρυα λαμπερα
ως τη χαρα που πεταει ανοιχτα
τ’ ουρανου του σωματος μου
που φωταει αυγη τον κοσμο
μ’ αισθημα αφης της ανασας
αυτη η υπαρξη που νιωθεται
αυτο το καθαρο εγω
η ουσια των πραγματων
που λαμπουν σε σενα τη χρυση εσυ
τι ειναι;
Ενα γινεται ελευθερο
χωρις ανασα
χωριστα η ενωμενα
κι αφημενα
ως εσενα και μενα
που αργα σταλαζομαστε
γυμνη λαμψη.
Ετσι, αισθημα μου, υπαρχω
χωριστα κι ενωμενα
και ζω και ειμαι
νους
ψυχη σωματος
που αγγιζει και νιωθει
εγω χωρις προσωπο
εικονες γραμμες γυμνες
ενα με μενα
μονες κι νεες.

11

Ζωη μου ανοιχτη
του νου και του αιματος
και του ελαφρου νερου
ζωη σου ωραια
του ερωτα και της ροης
και της γλυκιας πνοης
ζωη αληθινη
αθανατη του θανατου
θαλερη θεληση
του φυλλου και του πουλιου
και της πετρας που δενεται το τιποτα
λευκο
βαθια κι ανοιχτα
νους κι ανασα



σ’ ανασαινουμε ωραια
τωρα του παντα του ποτε
ζωη εαυτε
που μενεις και κυλας και δεν εισαι
παντα ομοιος του ποτε
α ζωη
ζησε.

12

Γελαστη γραμμη του κλαδιου
με τα ωραια φυλλα
λαλημα του ελαφρου πουλιου
με τα γλυκα πουπουλα
και σωμα που ωραια εισαι
μεσα στις αγαπημενες παλαμες μου
εγω κι εσυ
κι η λαμπρη πετρα
της ελευθερης αναπνοης
γραμμη αγαπημενη
αφημενη μονη
μια.



26. ΤΑΞΙΔΙΑ
1998

ΛΑΛΩ

Γλυκο μου βαθος
του ελαφρου φωτος
της επιφανειας.

ΠΑΡΟΣ

1

Η γαληνη που φυσαει απαλα τα λουλουδια και τη θαλασσα
ως τα πετραδια τ’ ουρανου
να μ’ αφησει ν’ ανασανω
τρυφερα ως τις πετρες μου.
Βραδυαζει νησια και κυματα
και πεπλα.
Ετσι να χαιρει η ψυχη μου
ανασα του κοσμου
να γεννιεται παλι.
Πολυ ποθησα
το μονο βαθος αυτης της απεραντης απλας
που λεω ψυχη και με ζει.
Α γλυκα της ωραιοτητας των πραγματων
που γινονται
οπως η πετρα τα βραχια στα κυματα
οπως οι χιλιοι κοσμοι κρυσταλλα.
Πολυ λαχταρησα
με ζωη και θανατο
ν’ ανασανω οπως αυτα δεν ειναι
τη λαχταρα μου μονο
πουλι με φτερα μεγαλα
πουλι λαχταρα
πουλι οπως ειναι.
Γειραν τα κλαδια πεσαν τα φυλλα
πεφτει στη γραμμη τους η νυχτα
κι αυτα παιζουν τη σκεψη
τελειωνονται σοφια.
Μα ο χυμος αλλου,
πρεπει να τον φερω στις ριζες
ν’ ανασανουν παλι κλαδια και φυλλα,
ο χυμος εδω.
Α ωραια που ειναι.
Κλαδια κι αστρα
νυχτα γαληνη



ως το ξημερωμα παλι.
Ωραιος που ειμαι.

2

Η γλωσσα ειναι τραγουδι
οπως με το νερο που τη βρεχει
του ονειρου που την τρεφει αφη
και γευση και δροσια, νεα,
χαιρεται χρωματα ανασας
η γλωσσα μου παιζοντας
ωραια τραγουδια
οπως τα πραγματα
που ειναι ολα οπως τιποτα
παντα.

ΝΕΡΑ

Ματια νεα της ιδιας ανασας
ως την απλα της παλιας νεοτητας
να ειμαι παντα
οπως το νερο κυματα θαλασσα
μπρος απ’ τη σκεψη τα ματια
και τ’ ορθιο κοριτσι
του ηλιου και των αστρων
μ’ αυτα τα νεα ματια
του ιδιου δεμενου αλλου κοσμου
που μου ειναι
νεο παντα.

ΣΚΑΦΙΔΙΑ

1

Ανασα στο βραχο της μεγαλης θαλασσας
αφηνομαι ολοκληρος που τελειωνω
αυτο το ακουμπημα
να ξερει
υγροτητα η στερεοτητα
πετρες νου
η να μην ξερει
σταλες γυμνες
της μεγαλης θαλασσας ολων των αστρων
που λαμπουν ελευθερα
αλλο κοσμο.
Ειναι μια αλλη νεοτητα.
Χαιρεταω τη φωτια των πραγματων
για το χωμα των πρασινων φυλλων



για το ζωντανο αερα των πουλιων
στο ανοιχτο νερο που λιγο κυματιζει
τον ουρανο
κι ανοιγεται εξω μου
αγνοτητα.
Ειναι μια αλλη νεοτητα.
Ζω καθαρος της ζωης
να κυλαει ενας ολοκληρος ηλιος
στη δροσια μιας ψυχης
που θα ειμαι για πολλα πουλια
με σωμα τελειωμενο κι ορθος,
ζω ανεγγιχτος
απ’ τη σταλα του νερου, απ’ το φυλλο της θελησης,
κι απ’ ολες αυτες τις ζωες.
Ειναι μια αλλη νεοτητα
να.

2

Καλαμι του ανεμου πουλι των φτερων
η ωραια κινηση
που ειναι το σωμα μου
στη γλυκια μου απλα.
Παω οπου θελω
με τα βηματα και τα κυματα
να με κυλανε κινηση ολοκληρον
μεχρι την ωραια γραμμη
να με γραφει στο αγραφο
σωμα στη λευκοτητα
και ρεει ελευθερη κινηση
απο μενα αφημενη.

3

Ο ωραιος ποθος
αισθηση θαλασσας
που γραφει κανει στην αμμο
τρυφερη ευγενεια
οπως το χνουδι τα μαλλια του κοριτσιου
η θηλυκοτητα του ποθου
αυτη η γλυκια τερψη
που σταλαζει ελευθερα
ολοκληρη η αληθεια.

4

Υπνος στη μεγαλη θαλασσα
του φωτος της επαφης
που λαμπει σταλες κι αστρα
θαλασσες μεγαλες



ελευθερου ονειρου.

5

Ζωο μπροστα στη θαλασσα
μ’ ολη την απλα γυμνο
γλυκο γινωμενο
αγαπημενο.

ΠΡΑΞΕΙΣ

1

Τα γεγονοτα πεφτουν σαν πετρες
και οι πραξεις τα φροντιζουν.
Γυρο απλωνεται το πρασινο λιβαδι
με τα λιγοτερα χορταρια στον ανεμο.
Κοιμαμαι και ξυπναω στ’ ονειρο
που κανει τα πραγματα
πραξεις και γεγονοτα.
Σταλαζει τ’ ονειρο αυτη η δροσια
που φωτιζει τα ωραια λουλουδια
στο πλατυ μου λιβαδι.

2

Κι αν δεν ηταν αυτος ο τροπος
να μιλαω και να ειναι
αυτα που μου λενε πως ειμαι,
αν δεν τραγουδουσα να ζω,
θα γελουσα λαμπερα
ονειρα των ονειρων
οπως το φυτο απ’ το χωμα.

3

Η σιωπη γινεται νευμα
γινεται φωνη
να μιλαει για ν’ ακουγεται
πως ειναι εδω,
αυτο το γυμνο εδω
που κυλανε η μενουν ολα
γυμνα.

4

Μιλαω θα πει σταματαω
και κυλαει το νερο μονο του
τραγουδαω θα πει κολυμπαω



μεχρι την τελευταια γλυκια στιγμη
μιλαω θα πει σταματαω ν’ αρχισω
ν’ αφησω το νερο μονο του ως την ακρη
για να τραγουδαω.

5

Ειμαι ολος μου αυτος ο εαυτος
για να ειμαι γυμνος
οπως κανω για να γυμνωθω απ’ ολη την πραξη
οπως γραφω για να γινει το ποιημα
μονο του,
η ανασα μου χωρις αρχη και τελος.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1

Ο αερας ανοιγει λουλουδια
λαμψεις αληθειας
του ελαφρου χωματος
οπου ονειρευομαι
υπνο λευκο.

2

Παχνη ανασα ψυχης
κινουμενη ωραια
στα χρωματα των λουλουδιων
στα φυλλα στους λεπτους μισχους
κι ως το στερεο ασπρο των βραχων,
αχνα και χρωματα αιωνιοτητας.

3α

Περναει το αιωνιο παχνη
κι αχνογινονται
κορμοι κι αναστηματα
κι ωραια προσωπα.

3β

Ο αιωνας παχνη περναει
σ’ ωραια προσωπα
της αθανασιας.

4

Κυματα ωραια της θαλασσας



και κιτρα του Καλβου
πεταλουδα του Σολωμου
γλυκα της Ζακυνθου
αυτης της ελληνικης γλωσσας
που μας κυλαει αιμα
μνημης και παρουσιας,
κυματα της θαλασσας
κιτρα και πεταλουδες,
α Διονυσιε ω Ανδρεα
καλημερα στο φως
χαιρετε στη θαλασσα
οπου κολυμπαμε ωραιοι.

5

Οπως παιζουν τα κυματα
και τα βουνα ελαφρα
ποιηση παρουσια
πετρες και πουλια
που πετουν γαληνια
ευγενεια πραγματων
και σχηματων ελαφρων
αφρων των κυματων,
ετσι ανασαινω
η αληθεια αυτη και των αλλων
ολων
απ’ αυτη τη ζωη
των κυματων και του αερα
που ανεμιζει παιζει ψυχη
λευκη αιωνιοτητα
θεοτητα αγαπημενη.

6

Αερας παιζει φως κυματα
ανασα τωρινη
που γινομαι
ανοιχτος.

7

Κοριτσι αφημενο στο φως
των κυματων θαλασσα ως περα,
δροσουλα στη γλυκια γλυφη σου
στο τρυφερουλι εφηβαιο σου
που αναρριγαει ευτυχισμενο,
κοριτσι σωμα,
σ’ αγγιζω και γινομαι
τωρα σ αυτο το φως
του αιωνα της θαλασσας.



8

Πετρα ακυλητη κυλουμενη
του αερα της ευγενειας
αγαλμα των αγαλματων
γελαει λαμπρη.

ΓΟΡΜΟΣ

1

Ποταμι νερο του φρεσκου ηχου και των μεγαλων δεντρων
κι ανεβαινουμε λαμψεις ζωης και λαμψεις πραγματων
με σωματα δροσερα ως τη στερεη ελαφραδα.
Προσωπα του ανθρωπου ελευθερα που κοιταζονται
μαζι με το νερο, τις αρπαγμενες ριζες και τα κλαδια τ’ ουρανου
κι οι φωνες μιλουν με τα πουλια και τ’ αορατα ψαρια
που ασημιζουν γλυκα μεσα μας.
Ειμαστε ωραιοι
κι αν θελουμε ψυχη, δροσιζει ανεμος
τα θαυματα μας ακολουθουν.
Παταμε πετρες ολοκληρες ολης της πραγματικοτητας
οπως η κινηση του νερου αρχιζει την αρχη
χωρις να νοιαζεται, οπως μας νοιαζει ν’ ανασαινουμε
να υπαρχουμε και να περπαταμε.
Δροσερα ανεβαινουμε και κατεβαινουμε
το ποταμι της παρθενας θεοτητας.
Το νερο λεει, ο ηλιος χρυσος
κι η ωρα ζωη ωραια τελειωνει
εδω στο ποταμι
που μας εχει λαμπερους.

2

Στα δυνατα νερα των ριζων και της πετρας
που λαμπουν ολο το δασος εδω
στο αναστημα μου
ανοιγει ο παλμος σου του νερου της ζωης
να το ζησω και να με ζησει
ποταμι ολο μεσα του κι ολο εξω του
κι ολο δικο μου
που το παλλω και με παλλει.
Στις πρασινες σκιες του φωτος
τερπομαι πραξεις χειρονομιες και πραγματα
που παιζω ευτυχισμενος
με τη βεβαιοτητα αυτου του αγγιγματος
που με κλεινει αρχινησμενο
ροη τελεια ατελειωτη



της ατελειωτης τελειοτητας του νερου
αυτου του ποταμιου εδω.

3

Ποταμι νερο αντιλαμπει κυλουμενο
ελαφρη σκια πρασινα φυλλα κι αφημενα ψηλα πλατανια
τη βαθια διαφανεια με πνοες και γερες πετρες
οραμα ολοκαθαρο που αρχιζει τα ματια
ολης αυτης της ελευθερης αισθησης υπαρξης και σωματος
που βλεπουν και βλεπονται αληθεια
λαμψη του πραγματος
ν’ αναλαμπεται νερο αφης
απλο
πνοη και ψυχη
λαμψη
να μ’ αρχιζει και να μ’ αφηνει
αυτο το ποταμι.

4

Πρασινη γλυκια πνοη του δασους
που το ανοιγουν τα ματια ορθια δεντρα
αγαπημενα τ’ ουρανου και του πλατους ολου
παιζει ωραια
να κυλαει νερο ποταμι αναλαμπη της ανασας
με ψαρια καρδιες σκορπιες,
αυτος ο τοπος και παταω
και περπαταω στην πνοη σου
που μου αφηνει τα μαλλια
με τα νερα και τα φυλλα κι αυτο το σωμα
που σε ξερει κι ερχεται
του ερχομου που εισαι
καθως το νερο κι αυτες οι ακινητες πετρες
που παιζουν τον αιωνα
ενω ειναι αυτες
κι αυτη κι η αλλη κι αυτη,
αυτος ο τροπος να μιλαω
σταλαγμος στερεοτητας ολης της απλας
του δασους και του ποταμιου που κλεινεις
κι ανοιγεις περπατωντας μ’ ωραια ποδια
και σωμα ορθο αυτου του πραγματος
του κοσμου μεσα και του κοσμου εξω
ιδια
κι ανοιγεις και κλεινεις
στην ωραια μου στερεοτητα
που κυλιεται
ποταμι του δασους
στο δασος του ποταμιου
αυτου του τοπου και του τροπου



και της χαρας της ζωης σου
της ζωης που ζει
εσυ το σωμα αυτο
αυτη η ολοκληρη γυναικα
που μ’ εκλεισε γλυκα εδω
ανοιχτα, της πατριδας.

5

Ματια στα πουλια που λαλανε που μιλανε και πετανε
των φυλλων του αερα και του ανεμου
οπως κυλανε τα νερα μεγαλωνουν τα δεντρα
ματια και πραγματα και πραξεις
ωραια οπως ενα κλαδι που δημιουργειται μονο του
απο μεσα μου
μια δροσερη κινηση πραξης του πραγματος
μια τρυφερη πνοη φλογας
φωτιας κοκκινης παιχνιδιου
του νερου που τη θελει ολοκληρο ολοκληρη
τελεια τελειωμενη πραξη πραγμα
ματια.

6

Υπνος ελαφρος με τον αερα των αστρων
και τ’ ονειρο που σ’ ανασαινει στην αναπνοη μου.
Κι αν σ’ ορισε μια ζωη να εισαι σωμα
αυτης της γυναικας που τελειωνει με την αφη
κι ετσι ολα λενε οσα μ’ αφηνουν να ειμαι τωρα εδω,
ομως ο ουρανος που ξερει κι αυτη η δικη μου γνωση
σε σταλαζει φως παρουσιας που γλυκαινει ανεμελη
με το σκοταδι της αργης αληθειας γυρο σου
κι ετσι ενωνομαι μαζι σου χρυση γραμμη
που λαμπει ολο τον ποθο μου γλυκα σου
σ’ αυτο το τωρα εδω
κι εισαι εσυ αερας ονειρου και το σωμα σου
λευκο γυμνο της νυχτας μου
που ετσι βρισκομαι να υπαρχω,
να σε κραταω.

7

Ετσι το νερο δροσερο φως
η ζωη μας κυλαει φλογα
του χρονου στην αναπνοη μας
που ξυπναει αυγη γλυκα
εξω απ’ τ’ αστρα στο νεο ηλιο.
Και μιλαει η ωραια εικονα της
ακινητη του νερου που κατεβαινει
κι αντιλαμπει η γυμνοτητα



ψυχη και κοσμο
ποταμι αγνο, μονο.

8

Η δροσια της ανασας μου σταλαζει εικονες
του νερου που οριζει την πορεια μου
ζωη εδω που ανασαινεται ολοκληρη
ροη που μιλαει ποταμι ολο νεο ολο ιδιο
να με σταματαει ολο ιδιο ολο νεο
σε βαθη διαφανα δροσιας κι ανασας
ν’ αναγαλλιαζουν τη γυμνοτητα σου
και να μ’ αφηνουν ολοκληρη
ολο ιδια ολο νεα
εδω
που σ’ αναπνεω τελεια η παρουσια ολοκληρος
κι ολοκληρωνομαστε της ροης.

9

Κατεβαινει του νερου ανοιχτο
κρυσταλλο της διαφανειας
πραγματικο
της πραγματικοτητας που ειμαι
να με κλεισει
της πρωτης πατριδας
γλυκο.

ΔΑΣΟΣ

1

Δροσια να υψωνονται δεντρα οπως θελουν
κι οπως θελεις οπου να ναι
δροσια δασους με σχηματα φυλλα
κι ολα τα πουλια που αγαπανε
καρδιες ομορφια
σταλαζοντας φως της γλυκας σου
της δροσιας.

2

Σιωπη του δασους
και δροσερη φλογα
της φωτεινης φωνης μου
που τερπεται ψυχη μου και λαλημα
ωραιου πουλιου.

3



Μικρος κοκκινος καρπος
στο πρασινο κλαδι ολος κοιταγμενος
η κυλουμενος σ’ ολο το δασος που τελειωνει
δροσια και μνημη στα ποδια σου
καρπος ωραιος ανοιγμενος
του δασους του μικρου κοκκινου καρπου
που τελειωνει στ’ ανοιχτα στα κλειστα χειλη μου
καρπος ερωτας.

ΜΥΡΣΙΝΗ

1

Νερο κρυσταλλο ποταμι
της αυγης των δεντρων και των βραχων και του βουνου
που το ανοιγουν τρυπες πριν απ’ την αθανασια
λειες σπηλιες του νερου
ηχος εικονας αυγης
αυτου του σωματος κι εμενα
που ειμαι ξαπλωμενος αφημενος
και στερεος ανοιχτος
ερωτας των αυγων.

2

Περπαταω του νερου ποταμι ζωντανο
πιο ζωντανος ως τη ζωντανια σου
που δροσιζει ανοιγει το σωμα σου
γλυκια καρδια και κοιλια
και κλεισιμο περασμα ροη εκβολης
στη θαλασσα του αιωνα που μας περιμενει
περναω το ποταμι με μενα με σενα ενα
ζωντανος του αιωνα
ολο το ποταμι κι ολη η θαλασσα.

3

Κρυσταλλινος ηχος εικονας
κι αφης κι ανασας και ποσης
εικονα αισθησης που αναγαλλιαζομαι
κι αναγαλλιαζω.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ

Στο χωμα ανοιχτος ωραιος ταφος των αιωνων
και κομματια πραγματων του ορθου πολεμιστη
τραγουδουν την αφη πιασμενα στην παλαμη σου



που γλειφει τη ραχη της τραχια
το νεο ζωο
καθως ζω σ’ αυτο τον αερα
οπου ηρθε η ψυχη μου μια στιγμη ολοστρογγυλη
να γινονται αυτα ολοκληρα.

ΠΕΤΡΕΣ

Τα γεγονοτα κυλανε
χρωμα των ματιων μου
δακρυα λαμπερα
μοναχα σαν τις σταγονες του νερου
αυτης της αφης μου
που με βρεχει αρχη
της πραξης
την ωρα αυτη
που βρισκει τις πετρες
σκληρες.

ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

Α

1

Λευκη πετρα υψωνεσαι ανασα δυνατη
δεντρο μεγαλο στο γαλαζιο
του ωραιου κοσμου
που σου γελαει γλυκα πουλια
σ’ ολα σου τα κλαδια.
Σ’ αναγνωριζομαι νερο που τα λαμπει ολα
πραγματα του μαρμαρου
και πνοη σε παω στο μεγαλο παλμο
ν’ αναπαλλεσαι γυναικα
ο ποθος μου κι εσυ
μεγαλο λουλουδι της πλασης μου
της παλαμης μου.

2

Γλυκα γερνεις τα μαλλια σου
εξω απ’ την ψυχη σου
ομως αυτος ο κοσμος εκλεισε.
Λαμπουν τα ματια σου γνωση κι αργα γυμνωνεις τη μοναξια σου
σωμα ωραιο
στο φως της αληθειας.
Γυμνο με φερνει το χερι σου
στο μελι της πνοης σου



που γελαει υγρα
φωνη ηδονη.
Αφησε τον κοσμο ανθος,
θ’ ανθισει.

3

Μαυρο μελι
αλαφραινει τα μαλλια σου
ν’ αφηνουν το εφηβαιο σου
της γλυκιας ψυχης
που δακρυζει τα ματια σου φως
μαυρο.
Θυμασαι σωμα ολοκληρη
τη λυγεραδα της ζωης
που σταλαζει εσυ
στην απλα μοναξια της ζωης σου.
Ετσι μιλας υγρα
γελιου μελιου
μαυρου, το φως.

4

Ασπρο πουπουλο στο γαλαζιο αερα
που σε φερνει αγγιγμα ελαφρο
τρυφερη αναπνοη ψυχης
αυτης της ζωης
που ερχεται οπως ερχεσαι
πεπλο ελαφρο στις πνοες
αυτης κι εκεινης της αληθειας
της γλυκιας.
Εισαι γλυκια ντυμενη τη ζεστα
μοναχου εαυτου
κι ωραια θελω να σε γδυσω
να πεφτουν ενδυματα χειροπιαστα
ν’ αφηνουν τη γυμνοτητα σου
απαλοτητα ως τα ελαφρα μαλλια
και το μιλουμενο χνουδι του βαθους.
Αλαφραδα κοριτσι σωματικο.
Θελω να σε παω να με πας
οπως παει η ζωη
ποθος ανασας
γαλανη ως το χνουδι του πουπουλου
που πεταει ελευθερο.

5

α΄

Τα στηθη σου ερχονται



καρδουλες
στις παλαμες μου.

β΄

Η παλαμη μου
λαμψη
των μαλλιων σου.

γ΄

Ποδια γρηγορα
στη γυμνοτητα
της γλυκας.

δ΄

Μιλουν τα δαχτυλα μου
την αφη
της γλυκας σου.

ε΄

Στη λαμψη μου
το μαυρο σου
η πραγματικοτητα.

στ΄

Φυλλα
στο φως
της γλυφης σου.

ζ΄

Στη γυμνοτητα σου
η ψυχη μου
ανοιγει εισοδο.

Β

1

Το βαθος αλαφρος αερας
πουλι μεγαλο
κοριτσι
ματια και χερια
και γλυκα χειλη
αγγιγμα φιλιου



ολοκληρη
πραγματικη και προσωπικη
λαμψη ανεμου
που με ντυνει ελαφρα
γυμνοτητα
εσυ.

2

Η δροσια παιζει πρασινα φυλλα
στο φως των ματιων σου
και φαινεσαι ολοκληρη
γυμνη και ωραια
οσο η θεληση της αθανασιας.
Ετσι σ’ αγκαλιαζω
ελαφρη ολου του βαρους της ζωης
ως το φιλι γλυκια
που μ’ ανασαινεται
μονη κι αφημενη.

3

Στα χερια μου ολοκληρη
κι ολα στις παλαμες μου
εσυ,
το φως της δροσιας κι η πηγη της πνοης
κι η γλυκια ριζα της αποριας
κι αυτος ο εαυτος που γινεται αφη
κι η αφη σωματα γευσης
και τροφης,
σε τρεφομαι και με τρεφεσαι
ολα στις παλαμες μας,
εμεις
αγκαλιασμενοι ενωμενοι
αφημενοι.

4

Γαληνια αναπνοη
πνεει πεπλο ελαφρο
γλυκα πανω σου
κι αφηνει τη γυμνοτητα σου
νεα ν’ αναπαλλεται
λαμψη νεοτητας
νερου ζωντανου της αρχης
κι ως τις ωραιες σταλες
που γελανε στη γλυκα σου.
Αφη ελαφρη σ’ αγγιζω
και σε γνωριζω υγροτητα
ψυχη και χαιρομαι



κι ορμαω ροη της ροης σου
ενα αλαλιασμα
της γαληνιας λαμψης.

5

Της θαλασσας δροσερο φως
κοβει νησι βραχους
κι αναπνοη δυνατη
καρδια.
Ακουμπαω παλμος
κι αναπαλλεσαι
με τις πετρες και τα κυματα.
Κι οταν απλωνω το χερι μου
των βουνων και της θαλασσας
εισαι ωραιο σωμα κοριτσι
στο φως του νερου
που ονομαζω
νερο του φωτος
στην αναπνοη σου.

Γ

1

Οπως κυλαει λαμψη
αναπνοη κι ανακαλυπτομαι
απ’ την αρχη και σωματικος
παντα παρων,
ετσι γλυκαινει ευγενεια αγαπης
κοριτσι ολοκληρο
νερο ελευθερο
γυμνο.

2

Το σωμα μελι αναπνεεις
κι αναπνεω το μελι σωμα,
αφηνομαστε στο φως
σταλες ατελειωτες.

3

Ζεις ηδονη
μ’ ελευθερα μαλλια
ινες ανεμου της αληθειας.
Νεο γελαει τ’ αγγιγμα σου
ανασα της ζωης
που παλλει αυτος ο κοσμος.



Μιλημα ωραιο
και το μονο.

ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

1

Η αφη μ’ αναγνωριζει
οπως σ’ αναγνωριζω
στην ορμη και στη ροη,
γελιο λαμπει στη σταλα και στα ματια σου
και στη φρεσκαδα αυτης της ανασας
που κλεινει τον ωραιο τοπο της αληθειας.
Εισαι γυμνα αφημενη
κι ειμαι η αρχη της πραξης,
ας πουμε ανθιζουν λουλουδια
πετανε πουλια μεγαλα
παιζει η θαλασσα το παραθυρο
και τον ουρανο της ζωης,
ας πουμε σε παιζω ολοκληρη
και με παιζεις στα ολα
εδω
ας πουμε ειναι ζωη τελους
ειναι γλυκα ειναι ηδονη τελεια
ειναι αναπνοη της αναπνοης μας
αναπνοη γυμνη
πανω σ’ αυτη την αφη.
Εισαι αφημενη και σ’ αφηνω
σ’ αυτο το τωρα εδω
και σε παιρνω και σε δινω
στα τελεια χερια μου
να σε κανουν και να σ’ εχω.
Γελασε μου.

2

Τ’ ονειρο ειναι η αληθεια
οπως η αληθεια ειναι τ’ ονειρο
κι οπως εσυ υπαρχεις
ολη μου η θεληση
που ειναι αυτο που θελεις
αυτο το μικρο πραγμα
κι αυτη η μικρη στιγμη που το ξερει
κι αυτο που ειμαι σωμα μου
οπως αυτο το σωμα σου που εισαι ολοκληρη
κι ολα ειναι ολοκληρα
οπως ολοκληρη η αληθεια ειναι ονειρο
και τ’ ονειρο ειναι μονο ολοκληρη η αληθεια.



3

Να σε παω η να σε χαρω;
Παρε με η δωσου μου.
Να γινει η να μη γινει.
Η αναπνοη της ζωης το ξερει
αυτο που ειμαστε εδω.
Ελα, χερι μου.

4

Αναπνεω και εισαι
σ’ αγγιζω και γινεσαι
γι’ αυτο τον κοσμο της αναπνοης
που γδυνομαστε ωραια
με γευση γνωση.
Ετσι σε γευομαι δροσερη
κι ετσι με πινεις ελευθερον
ετσι ερωτας ξερουμε
τωρα
που αναπνεομαστε ολη την ανασα
ολογυμνοι.

5

Η ματια
των ματιων σου των ματιων μου
η σταλα σωμα μου σωμα σου
κι η αισθηση της υπαρξης αυτη η αφη
που δημιουργει τα πραγματα
οπως τα ξερουμε κι ωραια
ως το παλι
να σ’ αγγιζω.

6

Ειπες να γινει το ποιημα να γινει η πραξη
στην αιχμη που σε λεει
αυτο το σχεδιασμα της αληθειας
ωραιο
και γινεται οσο προχωραει
απ’ το δυνατο μονο χερι μου
και πραγμα αισθησης τελειωνεται
τωρα εδω
που ειναι οπως ειμαι.



ΓΥΜΝΟ ΠΟΥΛΙ

1

Απ’ το παλιο ενδυμα
γυμνος γυμνοτητα ευτυχιας
ολοκληρος
ως το ανοιγμα
που κλεινεσαι ολοκληρη
νεα.

2

Ονειρο πουπουλενιο στον αφρο
του γαλανου νερου
κι ως τα βαθη της διαφανης θαλασσας
που παιζει ολοκληρη
για τα ελαφρα πουπουλενια πουλια
να ονειρευονται το νερο εξω απο το νερο
στον αερα ελευθερα.

3

Προσωπο ζωη μπροστα απο τη θαλασσα
ματια γυναικα με κοιταζει
και μου μιλαει και ολα τα λεει
καλα και γλυκα
και θαλασσινα.

4

Οπως βλεπω της θαλασσας ολογυμνος
της βαθιας της μεγαλης της γης και τ’ ουρανου
κι ειμαι γλυκος του νερου που ειναι ωραια,
τετια απλα βαθους με κλεινει
στην αρχη της αρχης μου
της πρωτης.

5

Η παρουσια ειναι ανασα
αργης αυτοσυναισθησης
αυτου του σωματος που ειμαι
οπως εισαι αυτο σου το σωμα
που ανασαινεται
ανασα παρουσια
ως το αιμα που κυλαει μονο του



για το πρωτο νερο,
αυτο που μας γλυκαινει ενα.

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

1

Στεκεσαι ελαφρη
σα φυλλα που αναβουν στον ανεμο
το γλυκο χωμα
κι ερχεσαι ψυχη ολο σωμα
δυνατα με την ανασα μου
που σε παιρνει
και σε τρεφομαι.
Και μετα εισαι διπλα μου
με λυμενα μαλλια
πριν απο τα νερα που τρεχουν γελαστα
ονομα πριν απ’ τη δημιουργια
κι ακουμπηστη της πνοης μου.
Ξερεις ολοκληρη πως ξερω ολοκληρος
κι ερχεσαι αυτο το σωμα αναστημα μπροστα μου
ακινητη σα γερο κλαδι του χυμου
πριν απ’ τον καρπο.
Ακινητεις την κινηση μου
κινεισαι αργα η ακινησια μου
κι ειμαστε γυμνος παλμος
αυτα τα σωματα της αληθειας.
Ετσι απλωνω μοναχο το χερι μου
στο μοναχο μαυρο της πνοης σου
κι αναπνεουμε
νερα καθαρα και γρηγορα
κι αλαλιασμενα, προκοσμικα.

2

Χαραδρες φως
σ’ αλαφραινουν ζωη ωραια
ξανθη μπροστα στ’ αγρια σκοταδια
που ανεβαινουν χορταρια για τα μαλλια σου
τα τρυφερα
οπως το διαφανο κρασι
της ελευθερης γλωσσας μου.
Χαραδρες φως για την ωραια τομη των στηθιων σου
και τη γλυκια γλυφη σου
που αθανατιζει τη ζωη
ξανθα κι ονειρο
της βαθιας και αναλαφρης αναπνοης σου



που αναπνεομαι ν’ αφηνομαι
στην τρυφεραδα της γλυκας σου.
Μεθαω.

3

Σωματικος αναπνεω στα ντυματα του ανεμου
που η απλα πεδιαδα
ανεβαινει ψηλο βουνο
σκληρο τ’ ουρανου
και κατεβαινουν κυματα ψυχης
απλωμενα βαθος θαλασσα,
κοιλη καμπυλη της πνοης
μεγαλη ως τη μικρη αχηβαδα
που μενει μοναχη
στην ακρη του νερου,
μικρουλα κι ελαφρουλα.

4

Πραγμα καθαρο
γλυπτο της αφης και της θεασης
γραμμες απλες κι αληθεια,
πτυχη της καμπυλης
και γλυκο βαθος,
πραγμα προσωπο
η πραγματικοτητα
νατη
της εννοιας του σωματος μου
που αναγνωριζεται
στο ξανθο φως,
πραξη εσυ
και για πραγμα εγω.

5

Το ασπρο γινεται γυρο σου μαρμαρο
προσωπο της πραγματικοτητας
ν’ αναπνεει τη ζωη σου ολογυμνη
παρουσα.
Ο χρονος αχνος πυκνος
αργα φαινεται
σταλες αληθειας που σε κυλανε
νερο μαρμαρου.
Αφηνεσαι στην ασπραδα
και κλεινει ολανοιχτη
φως η παλαμη μου.
Αναπνεεις ηδονη ροδινη.



6

Εισαι πραγματικη
οσο η γνωση της αναπνοης
που με δινει στη ζωη
να γινομαι να σε βρισκω
αναμονη κι ονομα
της αληθειας αυτης της γλυκας
που σταλαζεται.

7

Λουλουδι
να δωσει τροφη
γλυκων χειλιων
ν’ ανοιξουν να πεταξουν
πουλι μεγαλο
λουλουδενια χειλη.

8

Σταλαγμε μου
που μ’ αναπνεεις
πραγματικα ως τις γραμμες της αφης
κι ανοιχτη πιο περα
ακρη ανοιχτη
σταλαγμα μου
θαλασσα των χιλιων μου ποταμιων
που αλαλαζουν νερα λαμπερα
κι ευτυχισμενα
σταλαγματια μου
σταλαζε με ολον σταλαγμενη.

9

Χρυσαφι παρουσια
ωραιο γλυπτο κλειστο
κι ανοιχτο
στο πρωτο χερι μου
που το πραγματοποιει
οπως πραγματοποιειται
χαρα του θεου
της ζωης.
Μιλα λοιπον
ν’ ανοιξει να κλειστει
ενας κοσμος
αυτος.



10

Α η εμπνευση να ερχεσαι
ωραια στ’ αερινα
νεα να σ’ αναπνεω
και να λεω
υγρος
νερα ευτυχισμενα
να κυλας αναλαμπη
ψυχης και ουσιας,
α η εμπνευση ν’ αναπνεεσαι
και να γινομαι
ο ποιητης σου.

11

Εισαι σωματικη και πραγματικη
ελαφρα μαλλια κι αισθημα
που με διαπνεει
οπως ενα λουλουδι στην απλα
που ευωδιαζεται
φως,
εισαι ο,τι υπαρξω
ανασα η νους
νεος,
εισαι
το πιο αφημενο
ειμαι.

12

Τραγουδησου στα ελαφρα φυλλα του υπνου
να λαμπομαι
λουλουδενια μου
να ευωδιαζω αληθεια ολων των ονειρων
που παιζουν τους μισχους της αναπνοης μου
να σ’ ανασαινομαι
νερο γλυκο
ν’ ανοιγω αυγη να με πινεσαι
να με τραγουδιεσαι.

13

Μεγαλη πετρα του κοσμου
καταπροσωπο ολογυμνη,
μενουμε.

14

Ω γυναικα αληθεια της επαφης



του σωματος σου
που ακολουθει τις παλαμες μου
ολοκληρο
δωρο θαυμα,
ώ πως σε κραταω
αναστημα ως τα ματια
των ματιων μου
λαμψη,
ώ που υπαρχεις
και κυλας
ελευθερη.

15

Η ορμη μου σ’ αναπνεει
πνοη κι αφη και νερο
κι αφηνεσαι σωμα αθανατο
να ορμαω τα ορια
μια κινηση της κινησης μου
να κινουμαστε ελευθεροι.

16

Εισαι εσυ κι αυτη η αισθηση
που λεω με τ’ ονομα σου
για να υπαρχει
πιο πολυ απο ανεμος ή ανασα
ή γλυκια ψυχη
και πιο λιγο απ’ το λιγοτερο,
ενα πουλακι στιγμης
η ενας ησκιος σταγονας,
εισαι αυτο το ανειπωτο κι εσυ
πνοη πραγματικοτητας.

17

Φτερουγα η ορμη μου φτερουγα η ορμη σου
μας αρπαζουν μας ανοιγουν
μας κλεινουν μαζι
γλυκια μου
σωματα της ψυχης μας
που αλαλιαζει αληθεια
θηριου
η θεληση σου η θεληση μου
θεληση αθανατη.

18

Ανοιγμα κλειστο κι ανοιχτο
σωμα πετας



να μ’ αρπαχτεις
να παμε στην ωραια πατριδα
της γεννησης.

19

Γειρε ανασα μου κορμι τραγουδισμενο
λαμπερα μαλλια στον ωμο της ελευθεριας
ν’ αφεθεις της αφης
να κυλησεις ελαφρο νερο
χαρουμενο
στην παλαμη μου.

20

Αστρα σκοταδι και αισθημα υπαρξης
κυλαει οραμα κι οραση κι αχρονος
χρονος, οπως το τιποτα γινεται τα μαλλια σου
οσο εσυ εισαι σωμα κι η αφη προσωπικη
κι η γευση μου γυναικα και καρπος
ηδονη του αιωνα των αστρων
στο σκοταδι που λαμπουν τα ματια σου.

21

Η ορμη σου ορμη μου
ανεμοψυχωση ψυχοσταλα
σημειο λαμπρο
ελευθερο.

22

Οπως το πραγμα της πετρας στην αληθεια του χωματος
οπως το δεντρο ελευθερο με τα φυλλα του στο θαυμα του ανεμου
κι οπως υψωνομαι αναστημα ολοκληρος της ζωης
της ψυχης που αναπνεει καρδιες νερα κι ονειρα,
υπαρχεις αλλη απο μενα κι οπως εγω
σωμα του σωματος μου κι αλλο αφημενο
γυναικα ονειρεμενη και να μενει.
Γυρο ο κοσμος ο μυθος που ανοιγουν και κλεινουν τα ματια
και γευομαι ανασα γλωσσας και ουσιας
που με λαμπει φως αναγνωρισης.
Ετσι σε γνωριζω
ενα εσυ σωμα του κοσμου μοναδικο
και δικο μου οπως ειμαι δικος των πραγματων
σωμα μου του σωματος σου
μια σωματικοτητα.
Κι αυτο ειναι ποθος της πραγματικοτητας
που τη λεω τραγουδι
για να ειναι η ανασα που αναπνεεις



κι αναπνεεται μονη της
οπως σε δημιουργει.
Ορθη κινουμενη αφημενη κοιμουμενη τον υπνο του κοσμου,
ελαφρα δροσερα μαλλια που παιζουν
στο μετωπο κι ως το λαιμο σου
τ’ ωραιο προσωπο
που σωπαινει κλειστα χειλη
και σοβαρο διαφανο μετωπο
των ζωικων ματιων σου
που σε λεει ολοκληρη ως το θαυμα
και περ’ απ’ τα νερα,
οπως αφηνουν μαλακες τις παρειες σου
ως το ηρεμο χαϊδεμενο πηγουνι σου
που αφηνει ελευθερο το λαιμο σου και τα πετουμενα χερια σου.
Τι κανουν τι πιανουν τι αφηνουν
και μενουν μονα και γυμνα
με παλαμες αναμονητικες
δαχτυλα ολογυμνα μαλακα
και γερα νυχια
χερια φτερα και μυτερα
ως το νερο.
Αφηνουν το σωμα σου να ειναι μαζι τους
και να μενει ως τα ποδια σου
που το προοριζουν.
Ετσι ολο γνωση καμπυλωνονται τρυφερα τα στηθη σου
της αφης ως τις θηλες ματια
της τροφης της ζωης της αληθειας
ωραια και δυο τελειωμενα και μονα
να παλλουν τον κοσμο
και ν’ ακολουθει η ακινησια των ωμων
που ταραζουν ελαφρα το στερεο ακουμπηστο κορμο σου
που χαιρεται να λυγαει την ευαισθησια της μεσης σου
που μιλαει με τη μνημη της ομφαλιας αθανασιας σου
πανω απ’ τη μεγαλη τρυφεραδα της κοιλιας σου
και την ετοιμη αποφαση των ομιλουμενων γλουτων σου
που εμπιστευονται τη δυναμη των ποδιων σου
ως τα μαλακα πελματα του χωματος.
Μυστικο και ορατο, πρωτο αλλα κρατημενο
τελευταιο και μονο, χρωμα της πραγματικοτητας
εφηβαιο και πτυχη αρχη της γλωσσας
κλειστη και λαλουμενη ανοιχτη και ωραια
ως το μονο τοπο του παραδεισου
οπου γελανε οι μυθοι κι ολο το νερο
ποσης και τροφης κι αφης
κι ωραιος θανατος ως τη γυμνη αθανασια
―ετσι περπατας η αφηνεσαι
σωμα δυνατα ποδια η ανοιχτα
του ονειρου.
Ενα ελαφρο ενδυμα πεσμενο
πανω σου η κατω σου



γυμνη με κοιτας απ’ το θαυμα
και να γελας απο μενα,
γυμνη στον κοσμο η απ’ τον κοσμο
γυμνη μου
της αγαπης που σε υγραινει σωμα
της αθανασιας και της ανασας.
Εσυ κι ελευθερη
στα ματια και στην ορμη μου.
Εσυ στο λογο μου.

23

Λαμπερο ποταμι ολοκληρο
στο χωμα απ’ τον ουρανο για τη θαλασσα
ροη ελευθερη
σιγα γλυκα
ως το φως που φωταει τα μαλλια σου
τα πρασινα φυλλα και τα χαλικια
της ζωης σου
ποταμι μνημη κι ανασα
οπως τωρα
που αναπνεουν τα ματια σου αγαπη
σταλαζοντας οραμα κι οραση
υγρη
στην παλαμη μου
αργα ολο το ποταμι σου
τον ποταμο μας.

24

Οταν τα πεταλα ανοιγουν
ωραια την αφη τους
ελαφρα και βαθια
λουλουδι αφημενο στα φυλλα
ονειρευομαι την αφη γλυφη
τρυφερη γραμμη της ευγενειας
να μου μιλαει
τα χειλη σου ελαφρα και γλυκα
και καλα οσο η αληθεια.
Τοτε αφηνομαι και φαινομαι
ονειρο ανασας του ανοιγματος
που γινεσαι η ευγενεια
γερος της ροης της αφης
που εισαι.

25

Ο,τι νιωθω εικονα
ειναι ολο τ’ ονειρο
που κοιμαμαι ολη η αληθεια.



Αυτο αφηνεσαι γλυφη
της ελαφρης δροσερης ευγενειας
αχνα της πραγματικοτητας
που ανασαινεται
ονειρο της γλυκας
κι αυτης, ναι, της ζωης.

26

α΄

Χρυσες ινες φως
ζουν το ανοιγμα σου
της αναμονης μου.

β΄

Η ουσια μου
συνουσια σου.

γ΄

Ανοιγε τον κοσμο
να μπω
να βγω
ανασαινοντας.

δ΄

Ειμαι
το πληρωμα
που σ’ ανοιγει.

ε΄

Ανοιξε τα ολα
να γεμισουν
ν’ αδειασουν.

στ΄

Μεσα σου εγω
εξω μου εσυ.

ζ΄

Ματια
σταγονα
χειλη.



η΄

Τα χειλη σου μαλακα
τα νερα κυλανε.

θ΄

Η ανασα σου
ανασα νερου
με τιναζει ροη.

ι΄

Μυρωδια ροης
και βαθιου φωτος
ως την εικονα
του ανοιχτου γλυπτου
του μαρμαρου σου.

ια΄

Πινω
και σου δινω
δινη.

ιβ΄

Αχ νερο
ωχ
νερα.

27

Αργα εκπνεεις το θανατο
και την εισπνοη της αθανασιας
οπως τα φυλλα βγαινουν απ’ το φως
οταν τα περνανε γραμμες του ανεμου
και γινονται ελευθερα
και εισπνεεις νεα φωνη
πνευμα τραγουδιου
και μπροστα μου αναπνοη ανθιζεις
ολοκληρη,
τ’ ομορφο λουλουδι σου.

28

Ωραιο αναστημα
που γονατιζεις



ματια λατρειας
πανω απ’ τη σιωπη των πραγματων
φωτεινα
υπαρχω πραγματικα
να με λετε
υπαρξη σας.

29

Ο ηχος του νερου
ακουσμα του σωματος
στην ψυχη
σε ζηταει οπως σε λεει
σωμα αφημενο
στην πλατια του διαφανεια
την ατελειωτη,
ετσι βρεχομαι.

30

Αγκαλιασμα
οπως η ειπωμενη πραγματικοτητα του δεντρου
οπως η απλα ολοκληρη θαλασσα
με την αφημενη ανασα τ’ ουρανου
αγκαλιασμα δοσμενο κομμενο μου
του σωματος μου
αγκαλιασμα μου.

31

Ποδια δυνατα
ως τις εικονες βουνων και κυματων
ως τη λατρεια των αγριων ματιων
πουλι καρδια
πουλι ανασα
πουλι γλυκα
της δυναμης που με κοιτας
σωματικη.

32

Ματια της αγαπης
δυνατα
ωραια απ’ τ’ αθανατα
πραγματικα
κοιτατε με τραγουδατε
ολα τα ειπωμενα κι ανειπωτα
να με βλεπετε
αλλα.



33

Φυλλα ζητανε στη φωνη σου
να χαϊδευουν δυνατους καρπους
που δροσιζονται φως κι ανασα
αυτης της ωρας
που τρεφεσαι ετσι ωραια
οπως το λουλουδι στα φυλλα
της τρυφερης φωνης σου.

34

Φως ωραιο η μορφη σου
οπως η καρδια γλυκος ηλιος
που σκορπιζεται ευτυχια δροσερη φωτια
των φυλλων και των ριζων και των ινων του ανεμου
ν’ απλωνουν ναμα μου το αιμα μου
και σωμα μου ωραια γεωμετρια
πραγμα ο κοσμος ολος
κι απλωνομαι οπως θελεις ο,τι θελω
ολη η θεληση των ολων
που κυλανε γευση σου κι αφη μου
αφημενα ενα,
φως ωραιο ομορφο ομορφο.

35

Το παιδι που εγινε ονειρο
κι ονειρευεται πραγματικα
σε κραταει αντρας
θαυμα ολοκληρο γυναικας
ως το πραγμα του ονειρου
αυτο που ωραια με οριζει εδω
πραγματικα σωμα για ολα της ζωης
καλα και γλυκα
εικονα αφης και γευσης και ευωδιας
που εικονιζεται οραμα και το φιλαω
ολο οπως ειναι κι αναμονη
χειλη για χειλη για φιλι
τετια ομορφια τετιο σχημα
οραματος
ωραια ζωη με τη ζωη μου
που ειμαι οπως εισαι
γλυκα στα χειλη μου
εδω τελειωμα τρυφερο και σχηματισμενο
κι ανοιχτο σ’ ολο μου τ’ ονειρο
του αντρα
και ωραιο.



36

Αγγελε γλυκε της ελπιδας που αφηνεις τα πραγματα
και μου μιλανε αφη και τελειοτητα
στιγμες ολοκληρες σα σταγονες
κι ανασες ψυχη που μ’ εφεραν εδω,
λευκος ανεμος κανεις εικονες που με καθρεφτιζουν.
Αγγελικη αληθεια ολων των θαυματων
που μου γελανε και μου τραγουδανε
να θελω και να ειναι ολα τωρα,
να, ανασα και σιωπη σε ζω
να υπαρχεις να γινεσαι ολοκληρη.
Αγγελικη μορφη που γινεσαι η γυναικα
σωμα της χαρας
ν’ αφηνεσαι νεα ολων των πραγματων θαυματων,
ελα αλλη γλυκα
κι απ’ την αγγελικη σου αληθεια.

Σ’ εχω.

ΣΩΜΑ ΕΛΑΦΡΟ

1

Πουλακι, σωμα των φτερων
και ψαρι γρηγορο σ’ ολη τη θαλασσα
και πεταλουδα ελαφρη του αερα
λαμψεις του σωματος μου
ως τα φυλλα με τους ωραιους ησκιους
που ευωδιαζουν διαφανεια
και το αισθημα σου
η αφη μου
η δημιουργια σου.

2

Αυρα και πουπουλο
αερας που ασπριζει πετρα
βαρος της ωραιας γης
για βηματα χωματος
προς το ελαφρο νερο
τη ροη της αναπνοης.
Υγρη ζωη ως το κοκκινο αιμα
παλμοι κι αφροι κι αρτηριες
που κυλανε τον ανεμο και το βλεμμα
και κοιταζω αναπνοη κι αφη
της γλωσσας και της παλαμης μου
που σ’ αγγιζει



αγγιγμα ανασασμα πεταγμα.

3

Σωμα των αστρων, νυχτερινο
με τη λαμψη ψυχη
και ως σωμα μεγαλο του ηλιου
με τη δροσερη αναπνοη σου αναπνεω
στους νεους ησκιους της ζωης
α σωμα ωραιο της ωραιοτητας
ορια του οριζοντα σχημα της γραμμης
που λαμπει εαυτος και σαρκα λογος της αφης
οπως τα χερια μου
που ανοιγουν και σε κλεινουν
εδω
σωμα για σωμα
σωματικοτητα.

4

Σωμα τελειωμενο της πετρας ως τους παλμους
και σωμα του συννεφου ονομα του αερα
και σωμα της ομορφιας το σωμα σου ροδινο
που παιζει τα ονοματα μου
λογο με τα σκληρα και τα μαλακα και τ’ αερινα
ενα σωμα που κραταω μια αφη
φως και ζωη.

5

Ο ηλιος πισω απ’ το σωμα σου
για τη σεληνη μ’ ολα τ’ αστρα
με κοιταζουν με τα ματια σου
βλεμμα της αφης.

6

Σ’ αυτη την αναπνοη
το πραγμα η πραξη κι εσυ
αυτο το σωμα η παρουσια
αυτο.
Μια πετρα παιρνω
με κινηση της μουσικης του κοσμου
σα να κινω μια ακτινα
στη λαμψη της καρδιας μου
ως μιας ελαφρη τριχα απ’ τα μαλλια σου
που παιζει τον ανεμο.

7



Η πετρα ειναι της θελησης μου
κι η θεληση μου ειναι της πετρας,
ολα μιλανε η παρουσια
οπως η απουσια σου
σωμα της αναπνοης
οπως με την αναπνοη μου
μονη οπως με μενα.
Βαραινεις οπως η πετρα
κι αλαφραινεις οπως το νερο
που σ’ αιωρει στον αερα
σ’ αυτη την αναπνοη του νου
των ματιων μου με τα ματια σου.



27. ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ
1999

ΑΓΓΕΛΟΣ

Αγγελε γλυκε της ελπιδας που αφηνεις τα πραγματα
και μου μιλανε αφη και τελειοτητα
στιγμες ολοκληρες σα σταγονες
κι ανασες ψυχη που μ’ εφεραν εδω,
λευκος ανεμος κανεις εικονες που με καθρεφτιζουν.
Αγγελικη αληθεια ολων των θαυματων
που μου γελανε και με τραγουδανε
να θελω και να ειναι ολα τωρα,
να, ανασα και σιωπη σε ζω
να υπαρχεις να γινεσαι ολοκληρη.
Αγγελικη μορφη που γινεσαι η γυναικα
σωμα τςη χαρας
ν’ αφηνεσαι νεα ολων των πραγματων θαυματων,
ελα αλλη γλυκα
κι απ’ την αγγελικη σου αληθεια.
Σ’ εχω.

ΑΣΠΡΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΠΕΤΡΑ

1

Οταν ολα τα φυλλα του κοσμου
λεπτα
γιορτασουν την αληθεια τους
και τα πουλια πουν το τραγουδι μου
σ’ ολα τα νερα,
τοτε ολα θα ειναι τωρα
τρυφερα.
Και θα γιορτασω οπως γιορταζω
κάθε που ερχεται ο λογος
μονος, πουλι μονάχο
μ’ ωραια φτερα.
Οταν ολα τα ματια κοιταχτουν
γελαστα
οπως κοιατζονται τα ματια σου
τοτε για τωρα
και λενε πια το τραγουδι μου,
τωρα θα ειναι νερα.
Και θα γιορτασω οπως γιορταζω
κάθε που ερχεται ο λογος



προσωπο μου, πουλι ελευθερο
με μαλακα πουπουλα.
Οταν ολη η ψυχη τραγουδιστει
ολα οσα παντα
πραγμα θεου
και τραγουδιεται το τραγουδι μου
τωρινο,
τωρα λαμπει..
Και γιορταζω της γιορτης
που με γιορταζει
κάθε που γινομαι αλλιως ο λογος
το τραγουδι
που αφηνει τα πουλια τα νερα τα φυλλα
να κυλαει γιορτη
κάθε τοτε και κάθε τωρα
εδω που γιορταζω.

Αργα φυτωνω αργα βλασταινω
αργα γέρνω
μιλημα του αμιλητου χωματος
με λουλουδια,
γελαει ο αερας με πουλια
κι ολα τα φυλλα τ’ ουρανου
ολα τα κλαδια του κοσμου
κινουνται και γινονται
ως τον ακινητο κορμο μου.

α κορμι της ζωης και του θανατου
κορμι νοημα κι ανοητο
και της νοουμενης ανοητης νοησης
α κορμι μονο με τα μονα
κοινε βλαστε της μοναξις
πολυχυμε,
α κορμι ελαφρη παρουσια
της απουσιας,
γινε με
μαθε με τ’ αμαθητα.

Μεγαλη πετρα κυλουμενη στο σκοταδι
μικρη πετρουλα στην απλα
κοκκος ο χωρος ακινητος
και πνοη που ερχεται μονη
λογος
και προσωπο των απροσωπων
πνοη του προσωπου
εσυ ενα ως εγω,
κυλας πετρα του προσωπου μου
ως ακινητη μπροστα μου



ακινητη μπροστα σου,
μπροστα.
Μπροστα λοιπον η αναπνοη
κι ετσι παντου τα λουλουδια θεου
και οι πραξεις εγω,
παντου μπροστα παντα τα παντα.
Γευση ζωης

Ετσι ταραζεται το κλαδι
και γερνει η ομορφια.
Η ομορφια γερνει πανω μου
εδω που ζω
η ομορφια μού τραγουδαει το τραγουδι μου
η ομορφια τραγουδιεται εσυ
που γερνεις πανω μου
παρουσια της ζωης
και μ’ ανασαινει...

Α εσυ κοσμος κι ονειρο
πνοη μου και θεληση
μεθη της μονης αναγαλλιασης,
κλαδι κι οραση,
εσυ που μερ μιλας
οπως σε μιλαω,
ενα μεθυσμενο τραγουδι μου
που γερνει γλυκά
καρδια μου.
Αυτη η καρδια της αγαπης
που ανθιζει λουλουδια αληθειας
των λαμπερων ματιων μου
να μεγαλωνουν χρυσα
στο χωμα.

Και τα νερα κυλανε
ψιθυριστα ως τα λογια
δροσερα
για ολα τα πουλακια
με τα νεα ματακια και το παλιο πεταμα
για ολα τα ησκιερα φυλλα
της πνοης
και τ’ ασπρα κυλισυα χαλικια
σκορπια λογια.

Η καρδια μου διαβαζει τον κοσμο
ολανοιχτη
ενα τραγουδι..



2

Η ομορφια ειναι χρυση
η ομορφια ειναι γλυκια
η ομορφια ειναι τ’ ονειρο
γελαει τις γραμμες και τα πραγματα
λαμπει τους ηλιους των αστρων
σταλαζει την αληθεια
το αιμα στις πορειες μου
ζωνατνη φωτια
να γραφει τη δημιουργια.
Η ομορφια με ξερει
την ομορφια την ξερω
παλαμες και ματια
καλοσυνη θεου.
Αχ θε μου ελα
χωρις γνωση
ελα οπως ερχεσαι
αληθεια.

Η ομορφια ερχεται
η ομορφια γερνει
και μ’ αγγιζει.
Α ζωη μου.

Ειμαι εγω
ειμαι ομορφος
ειμαι ακινητος.

Οι ανασες πνοες
οι πνοες αυρες
αργα σταλαζει
ουσια και ζωη.

Κοσμος ζωης
ωραια γυναικα
εσυ.

Ελα εσυ
που ερχεσαι
χωρις ενδυμα
ουσια ζωης.

Η ομορφια ειναι αληθεια
τραγουδιεται
τα’ ονειρο του ονειρου
μονη
μια καρδια κοσμος
για ουσια θεου.



Α ομορφια, ειμαι ομορφος
τςη αγαπης
κι η αγαπη δημιουργει
καθως τραγουδαω.

3

Ασπρα αλωνια μαρμαρα
για πρασινα φυλλα
λαμπουν τραγουδια και ματια πουλιων
κυλαει νερακι αληθινο
και πινω.
Κλαδια τ’ ουρανου παίζουν
τους ωραιους καπμους
της παλαμης μου
κι αργα ζω γρηγορα ονειρευομαι.
Γραμμες πραγματων μου μιλανε
κι αφηνω αισσθησεις λουλουδια
μ’ ελαφρους ησκιους αληθειας
αερακι ψυχης.
Κι η παρουσια μ’ αγγιζει
προσωπο οπως το προσωπο μου
στα δυνατα και τα γαληνια.
Στέρεα σιωπη του μαρμαρου
αφη της αληθεια περ’ απο παντα
κι αγγιγματα τωρα γυμνα.

4

Να λοιπον οι ορθοι ποιητες
με τα ελαφρα μετωπα
που ξημερωνουν τη ζωη
απ’ τη γραμμη της γυμνης αυγης
γελαστοι πουθενα.
Να οι ανθρωποι ωραιοι
αναστηματα ζωών της ζωης
απ’ τις πετρες ως τ’ αστρα
κι ολα τα αισθηματα κι ολα τα ονειρα
τωρα.
Και να οι γυναικες
χρυσα ονοματα ομορφιας
αναλειωμενη αναλαμπη
να γελαει παιζοντας
την απαλη τελεια μορφη σου
το αγαλμα του μαρμαρου
ισο αληθεια
και γλυκο
αγαλμα μαρμαρο αερας



ενας.

Ελατε λουλουδια
ανθοι του ανεμου
που ονομζει.
Ματια χρυσα και κοσμος ολοκληρος
αφημενος τρυφερος
καθαρος.
Λουλουδια μπροστα απ’ τον κοσμο
κι ανθοι πουλια
καθως αυτο τ’ ωραιο χελιδονι
που πεταριζει αυτο το τωρα
με τα δικα του φτερα
πουπουλα χνουδι αναπνοη.
λουλουδια αρωματων μ
μεχρι καπους γευσεων
κι ως εδω
στην ωραια παλαμη μου.
Παλαμη αυγης.

5

Μαυρο λαμπερο μεχρι το ασπρο
κι ασπρο βαθυ ως το μαυρο
κεντρο του γυμνου σημειου
ως το σπορο τον κοκκο της αυγης
που λαμπει βουνα κι ουρανους
κι αστρα ετσι σκορπια
ως τους ηλιους του ηλιου
των ολων ως τωρα,
ελα μαυρο ελα ασπρο
ελα σπορε,
σπερμα στο μαυρο στο ασπρο
ασπρο σπερμα στο μαυρο τωρα
που ανοιγει
ανοιγμα σπερμα
της ανασας
αν υψωνομαι αναστημα γι’ αναστημα,
τοτε ειναι οπως ειμαι
ενα εγω τωρα,
ανοιγμα εγω ανοιγμα
σπερμα ανοιχτο.

6

Αυτη λοιπον ειναι η αληθεια
μονη και τρυφερη
κι ωραια



οπως ωραια γερνεις
στηθη και ματια
που κοιτανε οπως με κοιτανε
η αληθεια.
Αν λοιπον ανασαινω ανασαινεις
αν ζω τα ολα τα ζεις
και γερνεις γυμνη
γυναικα του κοσμου.
Ετσι οι ανασες ειναι πραξεις
κι οι πραξεις πραγματα
γυμνα της ζωης
που ζει αναπνοη ωτν πραγματων.
Ετσι εισαι αυτό το σωμα
ολοκληρη εσυ
αφημενη απ’ την πνοη στην πνοη
απ’ το προσωπο προσωπο.
Ετσι το προσωπο μου
κοιταζεται οπως κοιταζει
και σε βλεπω
και βλεπε με.

7

Γελα λοιπον ασπρη πετρα του προγονου μυο
απ’ τη γλυμμενη σπηλια του λευκου ποταμιου
ως το ναο του κοσμου
που φυσαι ο αερας
λευκο τραγουδι,
λαμπε ασπρη πετρα του προσωπου μου
πετρα κι οχι προσωπο μου
σκαλισμενη κι εσυ τραγουδι
ως το ιδιο το τραγουδι
που γελαει στα λογια μου,
γελα ασπρη πετρα
ολη γελιο.

8

Ετσι βγαινω στον ασπρο δρομο
χωμα ελαφρο
για ελαφρα λουλουδια και πουλια
και βαριους καρπους του γρηγορου αερα
να περπαταω αναστημα τον κοσμο μου
που δεν τελειωνει ως το τελειωμα μου.
Η οδος μου πορεια
κι η πορεια μου εδω
μεχρι το σπιτι του ανθρωπου
μεχρι το σπιτι μου



μεχρι το σπιτι των λυγερων κλαδιων
των πολλων φυλλων
των μικρων ωραιων εντομων
που λαμπουν τη μερα τραγουδι τη νυχτα
ως τη δροσια των αστρων.
Μεχρι το σπιτι μου
σπιτι του κοσμου
οπου αναγερνω ετοιμος ολων.

9

Ελα πουλι
ελα λουλουδι μου εσυ
γειρε μου εδω
η γιορτη μας της ζωης και του κοσμου.
Αργα γιορταζουμε.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

1

Η αληθεια ειναι οπως αυτη η στιγμη
που κυλαει χαρουμενη στα πραγματα
και διαγραφονται ωραια
ειναι οπως αυτη η στιγμη που ξερεις
και χυνεται μεσα μου πιο γλυκα απο βαθια
η αληθεια ειναι αυτη η ανασα
που ανασαινω απ’ εξω.
Γυναικα απλωμενη στην αγαπη
και μετεωρη στην αδεια αληθεια
οπου ολα φαινονται και δε σ’ αγγιζουν
και κυλας ολη μεσα μου
αγαπη καλη
μ’ ελαφρα δαχτυλα
και μιλας αφη και πραξη,
λαμπεις οπως αυτο το αισθημα της στιγμης
που παιζει το χωμα την υπαρξη και το σωμα μου
κι εαυτους αοριστους, εγω εσυ,
ενώ μια ψυχη
που πρεπει να ειναι δικη μιου
παει να γραψει και δε γραφεται
γιατι δεν ξερει οπως ξερει η αληθεια,
η στιγμη αυτη που ξερει
και πρεπει αν γινει νους
αλλα ειναι αισθηση
αυτη η αισθηση
που σε αισθανομαι.
Με ωραια παλαμη τα



παραμεριζω
αυτά που μαθαμε
κι ετσι ωραια μιλανε οσα ειναι
λογια αγαπημενα κι αληθινα
και παιζουν μ’ αυτή τη στιγμη
την αγαπη
να ερχεται ολη αληθεια κι ολη προσωπο
γυναικα αισθημαα.
Λεω πως πια γδυθηκα
λεω ελευθερωθηκα για τ’ αληθινα ολα
και να μη σ’ αγγιζουν
να μ’ αγγιζεις εσυ
με τα δαχτυλα το σωμα της αληθινης γνωση
το στομα της ιδιας της αληθειας
και αν με τραγουδας εμενα αλλά τραγουδι
μ’ όλα τα λογια.
Να με τραγουδας κι ο,τι θελω να ’ναι τραγουδι
μια κινηση ελαφρη να σ’ αγγιζω
και να γινεσαι παλι
να μ’ αγγιζεις και να τραγουδιεμαι παλι αλλιως
κι ολο αυτο το αισθημα που γινεται λογια
δε θελει να ειναι το ιδιο,
να ειμαι ιδιος οπως εισαι ιδια
μ’ αυτό το ιδιο που μας τραγουδαει αφη
καθαρη κι ελευθερη.
Λεω αυτό το αισθημα.

Α γελα κι ελα
καλα κι όλα
νερακι ανασας και πνοης
ν’ αναπνεω ζωη καθαρη
και να σ’ αγγιζω ελεθερη
ροη κρυσταλλινη
και ψυχη, αυτη.

Γελιο στον ηλιο λαμπουν τα νερα
κι αναλαμπουν τα νερα
στα γλυκα μου ματια
που μ’ ομορφαινουν.
Η ζωη κυλαει μεσα μου κι εξω μου
ποταμακια μεθανε αληθεια
και κανω πραξεις ολοκληρε
εσενα να κινεισαι μαλακα ως την αφη.
Τραγουδα τον κοσμο οπως εμενα.
κι οπως εγω
στο γελιο της ομορφιας.
Η ομορφια ειναι αληθεια
η αληθεια ειναι γελιο
το γελιο ειναι αναπνοη.
Ελα ν’ ανασανουμε της ζωης
ελαφρα πνοη ως τη λαμψη,
ελα να λεμε αληθειες
πραγματικες και μεθυσμενες
ως τα ματια μας
που γελανε



λουλουδια.

2

Η σκεψη μου λοιπον ειναι
κι αληθινη αναπνοη
που τα ξερει ολα
και ειναι ολοκληρη
οπως ενα αρωμα
μια Κυριακη σ’ άλλο λιμανι του νησιου
σα γιορτη που ανοιγει λουλουδια
να μεγαλωνουν μπροστα
κι ολα πισω ειναι ετοιμα
σαν την αναπνοη που ερχεται παλι
με νεες εικονες των πραγματων.
Λαμπουν πραγματα κυλανε αληθειες
κι ειμαι γυμνος απο μενα
τωρα ως χτες κι ως παντα
γυμνοτητα λογια που λενε ο,τι θελουν.
Κι ερχεται και τερπεται η υπαρξη
κι αυτη η καρδια χτυπαει ολα τα λογια
κι ολα λενε τωρα
ωραιο στη γυμνοτητα
κι ολομοναχο.
Ερχομαι λοιπον και παω
και θα ξαναρθώ
τωρα για παντα
παντα για τωρα
καρδια ολομοναχη
αυτό το αισθημα. .

3

Ονειρο της ζωης ονειρο του θανατου
ονειρο πραγμα
που πιανω
σ΄αυτή τηζ ωη γι’ αυτό το θανατο
ζωη του θανατου θανατος τςη ζωης
κι ολα αυτα τα ωραια λογια
που λεγονται μονα τους
μ’ αυτοό το σωμα γι’ αυτό το σωμα σου,
κατασταλαζει υγροτητα αληθειας
αυτη η στιγμη
κι αδειαζει απεξω της
εδω.

4

Γερτη μου υγρη γλύκα
που μου κυλας στα ματια και στα δαχτυλα
και στη μικρη μου τρυφερη μου ακρουλα



και με τραγουδας ολον στη γυμνοτητα
της τρυφερης αναπνοης,
να
τραγουδι ειν’ η αληθεια
πραγαμτικοτητα
κι ολα ταργουδανε
στα λογια
που τα τραγουδανε
μια ροη
τραγουδι.

5

Λοιπον χαρα
χυμος ευτυχιας
κι ανασα ποταμι
νερα χαρουμενα χορος
οπως χορευεις της απλας εμενα
ολοκληρη γλυκα χαρας
ροη ελευθεριας.

ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

1

Η γλυκα του νερου που βγαινει απ’ τη νυχτα
στο λαμπερο ποτηρρι τςη αυγης
και στ’ ωραιο ποταμι
λεει γι’ αλλα
που γελανε νεες εικονες
αληθινες της παλαμης μου.
Η γλυκα ειναι ποταμι και ψυχη μου
και περπατω μ’ ευτυχισμενα πελματα
στην οχθη του χωματος των χορταριων
που μοσκοβολανε ληυγερα
με λουλουδια αναπνοης.
Ορθιος με ματια γυμνα
να κυλαει το νερο στην απλα μου
ειμαι τα μαλλια μου οι πετρες τα δεντρα
και τα πουλια που λαλανε τη φωνη μου
ειμαι η απλα της γλυκας που περναει το ποταμι
το ποταμι ολο αρχιζει
κι ολο ειναι ιδιο στην αναπνοη μου
ειναι η νεα ιδια αυγη
κι αναγνωριζομαι
το ποταμι ειναι το γλυκο μου νερο
Βλεπω αγγιζω αναλογιζομαι
ειδωλο εαυτο
που κοιταει και κυλαει



ειμαι νεο υγροτητα
ποταμι και ποση.
Ολοκληρο ποταμι κινηση ευτυχιας
γλυκα της αφης
του νερου και της γυναικας
που περναει το ποταμι με γυμνα γονατα
και γυμνωνεται ολοκληρη μ’ ολοκληρο το ποταμι
και με τα πουλακια που το πινουν στην αυγη
ποταμι γυναικα πουλακια στο γλυκο φως
και χαλικια λαμπερα που παιζω στην παλαμη μου
και σταματαω σιωπη
για το ποταμι.
Ονομα κυλαει το ποταμι
και μ’ ονομαζει
γλωσσα της αυγης
γλωσσα που βγαινει ο ηλιος
προσωπο μεγαλο στο προσωπο ποταμι
στο προσωπο μου,
ειμαι προσωπο στ’ ονομα μου στο ποατμι προσωπο του Αλφειου
στο προσωπο φως που αφηνει γυμνη τη γυναικα,
ο ηλιος το ποταμι η γυναικα η αυγη της ζωης
νεα γλωσσα της αυγης
παλι εικονες ο μυθος,
ο μυθος νεα προσωπα
της γλωσσας.
Η αγνη αυγη
το ελαφρο πουλι στο ποταμι
με τρυφερο ραμφος
υγρο στο νερο
κι εγω η γλυκα
γλωσσα ολων μας.
Με κοιταει το πουλι
με υγραινει το ποταμι..
Τ’ ονομα μου εγω τ’ ονομα σου Αλφειος
τ’ ονομα γλωσσα
που κυλαει γλυκα με το νερο,
ο Αλφειος μου του κοσμου.
Καθομαι της απλας και του Αλφειου
κοιταζω κι ονομαζω
ροη ο,τι γινομαι
κι ιδιο γινεται,
ονομαζω της πραγματικοτητας
να υπαρχει οπως εδώ
Αλφειος η νερο
η ονομα που αλλαζει
προσωπο της πραγματικοτητας
προσωπο του απροσωπου.
Εγω που ονομαζω τ’ αμωνυμο
και κυλαει ο Αλφειος της γυναικας του πουλιου
εγω των ανωνυμων που μ΄ονομαζουν



και κοιταζω το προσωπο μου ο Αλφειος
και το πουλι κι η γυναικα
εγω που αφηνομαι εδω
του Αλφειου ειμαι αφημενος
νερο της απλας του ηλιου του κοσμου
αστρα και πουλακι και χαλικια
εγω και της παλαμης μου.
Ειμαι ο Αλφειος
κι ολος εγω.

2

Ελα η γυναικα γυμνη του νερου
της ροης
γλυκα της αυγης
αυτο το σωμα ωραια ζωη
οπως τα πουπουλα του πουλιου
με τα λυγισματα των χορταριων
στην αγαπη του ηλιου
ολα με λαληματα και τα λυγισματα
να γινει η γλυκα
η γνωση ολοκληρη
η αγκαλια του Αλφειου
τ’ αναστηματα ενα στο ποταμι
που μιλαει ολοκληρο
νατο.

3

Κι ελα, Αλφειε, νερο του ονοματος μου
ερχομαι οπως ερχεσαι
και γυριζεις βαθυς βαθαινεις μεγαλος
κι εισαι το ποταμι που περναω
και δεν περνιεται
και σου βουταω
και λαμπουν ολες οι εικονες
νερο καθαρο
που πινω και με πινει
ως τη γυνμνοτητα της γλωσσας
αθανατος θανατος
ως τον ερωτα.
Ελα, Αλφειε, με τη γυναικα,
ν’ αφευω να χυθω
να κυλιεμαι
Αλφειος απ’ τη γυναικα στη θαλασσα.

4



Ωραιος της αυγης ανασταινομαι
να περπατω στο χωμα
με πελματα του προσωπου μου.
Δροσερα χορτα δεντρα του υψους σκορπια τα πουλια
περπατημα και φυτρωμα και πεταγμα
με το ποταμι.
Ερχομαι απ’ την αρχη θα περασω το τελος
απλωνω την παλαμη πανω απ’ το ποταμι
γινονια οι καρποι μενουν οι πετρες
παλλομαι,
α ειμαι μ’ ολα που ειναι
λαμπουν οι εικονες.
Πουλια παλαι με χορταρια τωρα
μ’ αυτό το πραγμα
α αυτο
που επιανες που πιανω θα πιανεις
στην παλαμη σου της παλαμης μου,
παιδι της αυγης τελεια γυναικα θεε των πραγματων,
περπαω και παω και περναω
τωρα του Αλφειου.

5

Αλφειος του χωματος και της θαλασσας
χωμα του σπορου νερο γλυκο νερο της απλας
ερωτας της καρδιας.
Η καρδια μου παλλεται
στο χωμα στη γλυκα στην απλα
είναι η καρδιας μου χωμα γλυκα κι απλα
η καρδια μου εγω και το προσωπο μου
το προσωπο μου στο χωμα στη γλυκα στην απλα
κοιταζω και κοιταζομαι
παλλομαι και παλλει.
Α Αλφειε απ’ το χωμα α Αλφειε απ’ τη θαλασσα
α εγω.

6

Ακινητος του ποταμιου
του παλμου και του νερου.
Αργα σταλαζει γλύκα
πραγματα και εικονες
ειναι δεν ειναι.
ΗΥρεθ το πουλι.



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Κλωναρι τ΄ουρανου κινημενο
απ’ το πουλι της αναπνοης μου,
να ξερω η να μην ξερω;
Ο χυμος σου και το αιμα μου
κι η αχνα της σκεψης μου
που ντυνει τη γυμνοτητα
και μ’ ονομαζει
να κοιταω το πουλι στο κλωναρι
της αναπνοης μου.
Αναγνωριζομαι.
Η γευση της ζωης κι οι αλαφρες τςη λαχταρες
μ’ εμψυχωνουν σωμα των πραγματων
που παλλονται ως την αναπνοη μου
ως την καρδια μου την καρδια τους.
Ο,τι εχω μ’ εχει κι ο,τι μ’ εχει ειναι.
Κυλαν οι χυμοι ελευθεροι
αιμα η νερο
κι οι γλυκες τςη καρδιας αναπνοες του κοσμου
που ονομαζονται με τ’ ονομα μου.
Κλωναρι τ΄ουρανου ωραιο
στην ωραιοτητα και ειμαι ωραιος
ουτε ξερω ουτε δεν ξερω.
Κυλαν ονοματα και μ’ ονομαζουν
πραγματα που με πραγματοποιουν
κι η αχνα του νου μου
λαμπεται απ’ τη γυμνοτητα ενδυμα ευτυχισμενο
να πεφτει ελαφρα.
Ο,τι νιωθω με νιωθει κι ο,τι με νιωθει λεει
κι ακουγομαι ολοκληρος
το τραγουδι που με τραγουδαει.
Κλωναρι τ’ ουρανου
πολυφυλλο,
αναπνεομαι κι αναπνεω
η αναπνοη
γυμνη κι απ’ την αληθεια
που κυλαει και με χαιρεται.
Ο,τι ειναι με κοιταει κι ο,τι με κοιαει κοιταζεται
και κοιταει.

Η ΘΕΛΗΣΗ

Η θεληη μου αυγη με τον ηλιο
και δροσιζει φως ουρανου
ν’ αφηνει η γραμμη τα πραγματα
προτου με ζωγραφισει
οπως ειμαι απεναντι.



Αναμεσα ολα τ’ αστερια κι η ααποσταη
μια νυχτα σε δυο μερες
που αντιλαμπονται.
Η θεληση μου δροσερη λαμψη
μονη.

Αυτη τη θεληση θυμαται η αυγη
των πραγματων της πνοης
που μ’ εμπνεει και παει τα πουλια
και κινει τα κλαδια
ως τη δροσια της ζωης
ζωη μονη.
Ετσι ωραια αναγνωιζεται στα φυλλα και στα ματια
και στο βλεμμα του νου
και μενει
με την εμπνοη και την εκπνοη μου
με τη θεληση μου.

Αυτο θελω λοιπον
αυτή τη νεα αυγη
απ’ τη νυχτα
της αλλης μερας,
θελω την άλλη μερα
ονοη θελησης.

Ο ηλιος λαμπει απ’ την άλλη μερα
που λαμπει απ’ τις άλλες μερες
αυτη η θεληση μου.

ΑΣΤΕΡΙ

Αστερι λαμπερο στα γαλανα
κι ως το λαμπερο μελανο
αστερι ολοκληρο
κι ολα ειναι παρουσια.
Τα φυλλα γερνουν αργα
κιοι καρποι τελειωνονται
ειμαστε.
Η οδος ανοιγετι νοημα
χωμα γης κι ουαρανου κι αστεριων
ως τον ηλιο της καρδιας.
Ηλιος αστεριων αστερι του ηλιου
η παρουσια
του αστεριου των ματιων μου
στην οδο βαθια ως το ανοιγμα
των αλλων πραγματων
που λαμπουν του νου μου.
Γλυκα εννοουμαι
και κοιταζομαι



οπως η οποια πετρα κι ολο το νερο
για το τρυφερο αστερι εδώ και ψηλα
που λαμπει η οδος
κι η οδος του.
Ετσι λαμπομαι
αστερι

Λοιπον γαλανα και χρυσα
και ζωντανα καρποι και καρδιες
αιμα και φυλλα στα νερα και στον ανεμο
που φυσαει βαθια διαφανα
λογια ελαφρα ψυχη μιλημενη
κοσμος ωραιος τελειωμενος
ως το αστερι μου.
.
Κι απο κει κινησεις και χειρονομιες
με την ανασα και τον ανεμο
απ’ τις σταλες των αστεριων
και το νερο του ηλιου
το γλυκο παιγνιδι τςη καρδιας μου.
Απο κει τ΄ωραιο χερι σου
που απλωνεται στην απλα
κι ολη γελαει εδω κι αλλιως
η χειρονομια της κινησης τςη καρδιας.
Καρδια του αστεριου
που του παιζεται ζωη.

Κοιταω το αστερι.

Η ΑΓΑΠΗ

Τ’ αστερια η ζωη το χερι μου.
ευχαριστω.
Τα ματια μου φωτανε,
ειναι αληθεια ειναι ψεμα
ολα αυτα.
Το πνευμα μου εσυ πνευμα βλεπεις
πραγματα αληθινα
κι ονειρο μεγαλο ως την καρδια μου.
Ο ηχος της φωνης σου η ομορφια σου
λενε για εδω
με τ’ αστερια και το χερι μου.
Ειμαι η δεν ειμαι;
αυτο ειναι η αληθεια,
η ομορφια σου τα πραγματα,
αυτο ειναι τ’ ονειρο.
Κι οταν λοιπον ανοιγεις τα ματια σου
και με κοιταει αυτή η πραγματικοτητα και κυλαει
κι ολη η γλυκα με παιρνει παντου μερχι τ’ονειρο,



γελαω κι εγω γλυκα στ΄αστερια
που τελικα ειναι η καρδια μου.
Ζω η θα πεθαν,
θα πεθανω η ζω,
αυτη ειναι η αληθεια
κι αυτο ειναι τα’ ονειρο.

Λοιπον ολη η πραγματικοτητα μ’ ολη την ομορφια σου
ολη η γλυκα κι ολη η ζωη κι ολος ο θανατος
ειναι εδω
σ΄αυτο το χαρτι που το γραφω να πλεει παντου
και να φευγει φτερο
απ’ το χερι μου που λαμπει ελαφρο
κι απ’ τη ζωη μου που λαμπει μονη της
μεχρι το θανατο που λαμπει ολος αστερια
μανα πατερας αγαπημενη
παιδια μου ωραια που γελανε
και με κοιτανε
σ΄αυτη τη μεθη της ποιησης
της ωραιας ποιησης
της αληθειας.

Ετσι λοιπον μπορω να δυο μιλαω
και να σ΄αφηνω με τ’ αστερια ομορφη
ματια λαμπερα που με κοιτανε
ολο ναι των αστεριω κι ολο ναι του κοσμου.
Α αγαπη μεγαλη αγαπη ομορφια
που εισαι ολη η καρδια μου,
ηρθα με τ’ αστερια φευγω με τ’ ασττερια
μ’ αυτή την πραγματικοτητα
που κυλαει φως ζωης και θανατου,
όπως το χερι μου σε χαϊδευει και σ΄αγαπαει
και μ’΄αγαπας
κι η αγαπη ειναι το μονο.
6

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ

Αν βγαλω τις γραμμες απ’ τα πραγματα
και τα πραγματα απ’ την καρδια μου,
γδυνομαι την αληθεια
μενω μονος
αναπνεω ξενος χωρις πατριδα
κινουμαι ολοκληρος εδω
ξενος ματια κοιταγμενα
μαζι μ’ ολα.
Γι’ αυτο παιζω τα πραγματα
γραμμες πατριδας
απ’ την ξενιτια της καρδιας μου
που παλλεται προσωπο,



κοιταω ονοματα
και με κοιτανε προσωπα
το πουλι ως την παλαμη σου
το χορταρι ως την πρωτη ως την τελευταια σταγονα
νερο με νοημα με κοιταει
και το πινω.
Να λοιπον η ανασα του νου μου
στον παλμο της καρδιας μου.
και καλο να ειναι η πραγματικοτητα
Παιζω για να παιζομαι.
Ομως η λαχταρα μου
με φυλλα και πουλια κι ανασες
κι ολοκληρη την καρδια μου
με γδυνει κι απ’ τη γυμνοτητα μου
Κι μ΄ονομαζει οπως θελει
θεληση πιο μονη κι απο μενα.
θεληση που με θελει.
Ετσι θελω.

ΜΕΘΥΣΙ

Το κυμα και τυο αναστημα
περπατημα
στη μεγαλη γυμνοτητα
και αναγανωριζεται
κυματιζει αναστημα.

Μεθυσι ως την υπαρξη.
Πρασινο κλαρακι
κι ολα γινονται γνωστα.
Καρπος του κοσμου ολος ο μυθος.
Εχουμε ζησει ζουμε θα ζουμε
την υπαρξη ως το αναστημα
ως το κυμα
να η θαλασσα.

Αναστηματα αναστημενα
η οικειοτητα
κινηματα και χειρονομιες.
Καρπος στο κλαδι κλαδια στους καρπους
υγροτητα γλυκας
γελαστης,
θεος πουλακι
αρωμα γυμνοτητας,
αναστηματα περπατηματα.

Παμε.



Η ΚΑΡΔΙΑ

Το κοριτσι που περναει μπροστα στη θαλασσα
κι αυτο το αισθημα
μονα κι ωραια
κρυσταλλα της οντοτητας
γλυκες σταγονες της υπαρξης
για ολα τα νερα.
Μια κινηση μια πετρα ενα ονειρο
ειμαι κι αφηνω
πραγματα κι αναπνοες
νερο κι ανεμο
να μην εχω να μη θελω
αλλο απ’ αυτα που με θελουν
θεληση μου.
Το κοριτσι το αισθημα η μεγαλη θαλασσα.
Ονοματα της καρδιας.
Η καρδια μου χτυπαει και μιλαει
το αιμα τ’ονειρο το νερο
κλι ακουω κορμη και φωνη
κι ανααπνοη
οπως αναπνεει αισθημα το κοριτσι
και περανει μπροστα
στη θαλασσα.

Λοιπον το πραγμα λοιπον η κινηση λοιπον το αισθημα
λοιπον ολα
ο κοσμος κι οι αντιλαμπες του
κι αυτη κρδια να χτυπαει
κι ενα μιλημα μονο του κι ωραιο
κι ωραιος εγω γινομαι
οπως γινονται τα γεγονοτα
εδω
απ’ τ΄ωραιο γινωμα της καρδιας μου
της καρδιας του κοριτσιου
της ωραιας καρδιας που χτυπαει απ’ολα
μονη.

ΧΟΠΤΑΣΜΟΣ

Αν ειναι η ζωη χορτασμος
ως τα κλαδια με τ’ αστρα
και τον καρπο του κοσμου
τον χαϊδεμενο απ’ την αναγαλλια της θελησης,
δε χορταινω ζωη,
δε χορταινω το χορτασμο μου
δε χορταινω εμενα
ουτε εσενα



που ερχεσαι απεξω
κυματα γμωστα κι ανωνυμα
δε χορταινω αυτή τη γνωση της ανωνυμιας.
Παιζω λοιπον τη ζωη και το νερο των πραγματων
παιγνιδι γευσεων
ολων αυτων που μ΄ονομαζουν κι αλλων ολων που ονομαζω,
και δε χορταινω, αλλιως.
Ετσι στρογγυλευει ο καρπος του θεου ολη η ριζα του
κι ολο το νερο.
Κι ειμαι γυμνος.
Ετσι μ’ αγγιζεις αφη και λαχταρα
χορτασμος του αχορταστου
κυματα των κυματων
κυματισμος,
οπως η κινηση και η γραμμη του κορμιου σου
που λεει το λογο μου
τον αχορταγο.
Κι ο χορτασμος σου δε με χορταινει
και δε χορταινω χορτασμος.
Ετσι τα ματια σου κι η αφη σου των ολων
κι ολων των αλλων
κι οι σταγονες μου σταγονες σου ολων των κυματων,
ετσι αυτο που εισαι
τωρα και στην ανασα μου.
Χορτασμος του αχορταστου
αχορταστο του χορτασμου
αυτο που αποφασιζουμε μαζι
ζωη.



28. ΕΣΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ , Α
1987

στο Σπυρο Σαγιαδινο

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ

1

Μια σταγονα που κυλαει λαμπερη απ το σκοταδι
μεγαλη κι υγρη κι ανοιγει τον κοσμο
αυτον της λαχταρας μου μ ολα του τα πραγματα,
μια σταγονα καθαρη ζωη πραγματικοτητας
στο χαραμα μου μιλαει για το νερο
που περναει στον κοσμο στο ποτηρι μου
και στη ζωη μου την ανανεωμενη παλι,
μια σταγονα που αργα κυλαει στην ψυχη μου
απ το ποτηρι μου απ τον κοσμο κι απο σενα
με τ ανοιχτα χειλη του σωματος
που φοραει ολο το νερο τετιες σταγονες.

Αυτη η σταγονα ειναι μπροστα μου
με το νερο μια με τις αλλες
ενα νερο χιλιαδες σταγονες μια μια
οπως εσυ κι εσυ
της διψας και του μεγαλου ποτου
στο ανοιχτο θαυμαστο στομα μου
που λαχταρας και σε πινει λαχταρα
και κλεινει με σενα για να ξανανοιξει
σ αλλες σταγονες σ αλλο νερο σε σενα.
Ετσι σταγονα νερο διψα μια
ετσι εσυ μορφες εγω ενα
ετσι κυλαει η ζωη στα πλατη και στις φλεβες μας
σταγονα να την ξερουμε και να μας ξερει
την κανουμε και μας κανει
την εχουμε και μας εχει κι ειμαστε
τωρα σταγονα του παντα.
Τωρα κοριτσι της αρχης του φωτος
πλεει στα νερα της αυγης
κι εγω πινω νερο λαμπερο
κι ολος μοσκοβολαω ζωη
τη λαχταρα σου, γλυκια ψυχη,
που την πινεις και την κολυμπας
σωμα γυμνο σ ολα
τα γυμνα μου τα δικα μου τα κλειστα
στον ωραιο οριζοντα των ματιων μας
που βλεπονται και κοιταζονται
κι ειμαστε.



2

Αναδυομενη απ το νερο με υγρα φορεματα
κι απ τα φορεματα με υγρο σωμα
κι απ την υγρασια με ζεστη ζωη
ολη γλυκα και χαριτωμενη
κι ευτυχια ολη εδω,
κινεισαι κι ολα αλλαζουν
μαυρο κι ασπρο και θαλασσινο
ομως ιδια μοσκοβολημενα
οπως μοσκοβολας κοριτσι
κι εαυτο και γυναικα και λαχταρα
στ ακινητα ολο γλωσσα νεα νερα
της θαλασσας αυτης οπου περασαν,
τη μιας, και περνανε κι ερχονται
χωρις φορεματα χωρις χρονο εαυτος
κι αναδυομενες, Γλαυκη τε Θαλεια τε Κυμοδοκη τε,
Νησαιη Σπειω τε κι εγω μετραω
και χαιρομαι μορφες του ιδιου παντα
ομως να και Αμφιθοη και Αγαυη,
Δωτω τε Πρωτω τε Φερουσα τε Δυναμενη τε,
Δεξαμενη τε κι εσυ, κι αλλη εσυ παλι,
κι αλλη παλι εσυ, ω Αναδυομενη
απ τη θαλασσα μου μορφη και λαχταρα μου
τελικη σωματικη πραγματικοτητα
του σωματικου μου ποθου εαυτου,
ω Αναδυομενη του εαυτου μου του εαυτου σου
του εαυτου, ω Αναδυομενη Κοριτσι
Εσυ με Ολες Ολη με σενα
δικη μου, ψυχουλα μου θαλασσινη,
βρεχομαι στα κυματα,
Κορη.

3

Η μερα ειναι μεγαλη και χωραει τον κοσμο
και σενα ολοκληρη να μιλας
λογακια και σωμα, μια κινηση
λυγερη, μιλα μου
κι ολα σου τ ακουω ολοκληρα
τα βουνα και τα νερα και τα μαλλακια σου
χρυσες γραμμες ψυχης στ ασημι του κοσμου.
Μιλα τη ζωη σου ολοκληρη στη ζωη μου
ν απλωσεις τα χερακια σου εξω απ τον οριζοντα
στα ωραια φυλλα στα πουλια που φευγουν κειθε
οπως φευγεις εσυ απο δω κι εισαι εκει
στο μαυρο απ το ασπρο, στο ασπρο απ το μαυρο



της ζωης που ζωη μου σε πηγαινει
και πας: μαθε
να βλεπεσαι στα ματια μου γυμνη
απ το κλεισιμο κι απ το ανοιγμα αλλου
γυμνη κι εσυ και στα πραγματα·
μαθε: αυτα ειναι τ αλλα, ολα τα δικα σου
και δεν ειναι αλλα μονο αυτα
που δικα σου τα γδυνεσαι μεσα στα πραγματα
που τελειωνουν· μαθε: τελειωνεις κι εισαι
ωραια κι ευτυχισμενη στο μαυρο και στο ασπρο
των μεγαλων ματιων μου· μαθε
την αληθεια που ξερεις κορμι
και Κορη
και Αναδυεσαι η πραγματικοτητα
που νιωθεται στην ορμη του χεριου μου
που περναει τον οριζοντα
δειχνοντας εδω κι ειναι σαρκα
σωμα μου που ξερεις
σταλιτσα της ψυχης σου, δικη σου η ξενη
η, αν θες, αυτη.

4

Παλι ηρθα στο νερο με το παλιο μου ποτηρι
ωραιο γυαλι φιλημενο χιλιες φορες
κι ησουνα μεσα χτες η τωρα,
κι αυριο θα σαι, Αναδυομενη,
γιατι παντα εισαι οπως παντα ειμαι
παρουσια κι αισθηση
σ αυτο το ενα που λεμε κοσμο
και δε χανει τιποτα γιατι ειναι ολα
εδω τωρα
οπως εισαι εσυ με μενα
κι ας φυγεις, που πας;
Λοιπον παρε τα φορεματα σου και τα πραγματα
παρε τους δρομους κι εμπα σε σπιτια
και στην ψυχη σου,
ξερεις πως εισαι η γυμνη η Αναδυομενη
η χαριτωμενη που χαιρεται
σωματικη και μια
σταγονα πρωτη και τελευταια του νερου
που ειναι παντα μ αυτο τον κοσμο
τον ενα κι αγαπημενο σου
―εσυ εισαι η Αλλη.

Κουρος του Νοστου, 1978



ΕΣΥ ΚΟΡΗ

1

Ξαφνικα το ζεστο προσωπο
αποκαλυφθηκε
κι ολα εγιναν νοημα,
τρυφερες γραμμες της αληθειας
τρεμοπαιζουν στο βαθος χρυσες
κι αντιλαμπει ο χωρος ευτυχια
γιατι ετσι ειναι ολα
πραγματα τελειωμενα
και τελειωσαμε
γραμμες ακινητου χρυσαφιου·
σταγονες ασημενιες σταλαζει η ζωη μας
στον πλουτο,
καθε δακρυ μαργαριταρι
καθε απορια περασμα
καθε τελος αρχη
νεας ζωης.
Λοιπον οπως το ξεραμε
προσωπο ητανε
και μας εβλεπε της αγαπης
και το αποκαλυψαμε πραγματικοτητα
δημιουργοι της δημιουργιας
ποιητες ζωης
προσωπικης.
Τωρα ειναι παντα
ολα ειναι αυτα
και τιποτα απεξω,
προσωπο της ζωης.

*

Ασημι στα χρυσα χρυσο στ ασημια
πραγμα της πραγματικοτητας λαμπεις το φως
μορφη
ολων αυτων που γερνουν εδω
το προσωπο σου
γερμενο στις παλαμες μου
φως της λαμψης πραγματικοτητα των πραγματων
χρυσο στ ασημια ασημι στα χρυσα.

2

Ματια του κοριτσιου που κοιταζουν ερωτικα
εμενα στα πλατη του κοσμου
κι ολα γινονται τωρα και τελειωνουν
νεα ζωη της γλυκιας μου ιστοριας



που ζω στα πλατη του κοσμου
και στο νεο ωραιο κοριτσι
που κοιταζει ερωτικα εμενα
κι ολα ειναι γινωμενα εδω
σ αυτο που ειμαι
και σ αυτο που ειναι ολα
μπροστα στο κοριτσι
που ειναι για μενα ερωτικο
νεο κοριτσι ωραιο που με κοιταζει.

*

Οταν ησουνα εδω
ενα σωμα απολυτο ολοκληρη
με ζεστα ματια δικη μου,
φωνη και ζωη,
με βεβαιωσες πως υπαρχω
στην πραγματικοτητα που ησουνα
εδω και παντου κι εκει που εισαι
τωρα και παντα,
ολοκληρη κι απολυτη
σωμα στην πραγματικοτητα
αυτην εδω
και τη γυμνια σου.

3

Χερια λεπτα στο ακινητο σωμα
που ομορφαινει με τα φορεματα σου
και μ ολα τα πραγματα του κοσμου
που γερνει ευγενικος γυρο
εραστης σου,
ηρθα απεξω κι ειμαι εδω
μπροστα σου ο αντρας της πραγματικοτητας
του ονειρου που μοσκοβολαει
γυρο απ τη γλυκα του κορμιου σου
που μικρη τον αγαπας
κι ωραια οπως σ αγαπανε τα φορεματα σου
και σε μοσκοβολαω
κοσμο και φορεματα και σωμα
και βαθια ψυχη που γλυκοσταλαζει
και μοσκοβολιεσαι ωραιο κοριτσι
γυμνο σ ολα με τον ησκιο απεξω
παντα μυρωμενο.

*

Βαθος του ευγενικου κοριτσιου λαμπερο
νερο που υγραινει ως τα στηθη και τα ματια της



κι ακουγεται στην ησυχια της νυχτας
με τα πολλα αστερια και το μεγαλο φεγγαρι
καθως κυλαει ως εμενα
ως το δικο μου νερο που τρεχει ποταμι,
δυο νερα, θαυμα, δυο κοσμοι
δυο προσωπα του νερου
που μπαινει γιατι γλυκαινεται σ αυτο τον κοσμο
να το πινομε στην πραγματικοτητα
γυναικα κι αντρας κι αθανατοι κι ωραιοι.

4

Γερνεις
σε πιεζουν οι γραμμες της ζωης
και χανεσαι στις γραμμες της ψυχης σου,
ενα λευκο σωμα μ απλωμενα μαλλια
και με κοιτας καθαρα ματια
που απλωνουν απλες γραμμες·
λοιπον, κοριτσι καθαρο
των σκοταδιων της σκιας των φορεματων
των γραμμων αυτων ολων,
γειρε σ αυτα, γειρε σ ολα
ερωτας στον ερωτα, δροσερο κοριτσι,
γειρε μου, να το επιπεδο
του κοσμου, αυτο ειναι,
πηγαινε, θα σε βλεπω
που με βλεπεις ολοκληρη,
κι ελα μου δροσερη ελα μου
ολα αυτο ειναι, η λαχταρα σου.

*

Κοριτσι της ελαφρης χαρας
με καθαρα πολυχρωμα φορεματα
και δροσερα οικεια ματια
της παιδικης μου πατριδας
ερχεσαι και εισαι και να σε
μπροστα μου ολοκληρη
ωραια αγαπη αρωμα ζωης
και λαχταρα πρωτη οπως το νερο
η το λευκο της αγνοτητας
η της δροσερης αυγης·
πιο πολυ απ αυτο τιποτα
και ισος ο κοσμος ολος
οπως εισαι ολοκληρη εσυ
κοσμος της προσφορας
στα πλατια χρυσαφια ευγενικη
το κοριτσι, η ελαφρη χαρα.



5

Μεγαλα ξανθα μαλλια
του κοριτσιου και της πραγματικοτητας
που ειναι παλι μπροστα μου
στα πραγματα και στο σπιτι που λαμπει
και σταματαει το πρασινο,
ξανθα μαλλια του σπιτιου της ζωης
του κοριτσιου που ωραια το εχει
και μου το ανοιγει,
ξανθα μαλλια καθαρα ματια
και γιασεμι ψυχη στα δαχτυλα
που μενουν ακινητα ομως ζωντανα
σαν τα δικα μου στ ωραιο σπιτι
της αφης και της γευσης και της απλας
της πρασινης και της λευκης και της ξανθης
οπου ανοιγει το χερι μου
για τα γιασεμια.

*

Στα χορτα κυλησε αργα το χρυσαφι
ονειρο παρουσιας κινουμενης
μεταλλο πραγματικοτητας ακρινης
καθως προχωραει και κυριευει
ποσιμο για καθε ανοιγμα
και πιο πολυ για σενα
που το κινας ολοτελα ακινητη,
ενα αγαλμα χρυσο και μονο
στο τιποτα του κοσμου.
Χρυσαφι στο χρυσαφι.

Στα χορτα λοιπον να εισαι
παρατημενη της ζωης
κι ετσι αργα να της λυνεσαι
συγγενικη του χρυσαφιου
ενα κυλημα και σταγονες πολλες μεταλλικες
να σταλαζονται στα πλατη του κοσμου
του τιποτα και των πραγματων.
Τα πραγματα και το ερωτικο τιποτα.

6

Αυτη η ξαφνικη αισθηση πραγματικοτητας
οπως τ ολοκληρο αντικειμενο η τα ματια σου
που κοιταζουν ακινητα με το φως σου
ανοιγεται καταλευκη με διπλες πτυχες κινησεις
ζωης του σωματος και των πραγματων



μια μονη εκταση αφημενη οπως το νερο
που σταζει και κυλαει κι ερχεται
στο ασπρο οστρακο που εισαι στην ακρη της απλας,
ειμαι μια αισθηση εαυτου ακινητου
σαν τη σταγονα που κρεμεται λευκη στη χαρα
και ξερεις πως θα πεσει
στο στομα σου που ολα τα παιρνει και τα λεει,
σαν το λευκο φορεμα το ησυχο
που το παιρνεις διπλες πανω σου.
Αυτο που μετραει εισαι εσυ.

*

Στα τετραγωνα επιπεδα, αρωματα του κοσμου,
υπαρχεις μια κι ολομοναχη, παρουσα.
Αργα σιδερα σκληρα πραγματα ολ αυτα
δε σ αγγιζουν, εισαι πολυ μαλακη
πραγματικη και σχημα πλαστικο
στις παλαμες μου και στον κοσμο.
Αυτο που σ ακουμπαει μενει ξενο
κι εγω το ξερω, να ολος ο κοσμος,
και σ αγγιζω, χερι στο στηθος,
παρων, μοναξια της υπαρξης αυτης
που ανοιγει τ ασπρα επιπεδα
χιλια αρωματα κι ολα επαφη
της ζωης να την εχεις ολοκληρη
και παρουσα, γερμενη.

7

Γυμνη κι ησυχη στο μαρμαρο του κοσμου.
Το μελι σταλαζει περα λαμπερο
κι ολο σου το νερο γδυνεται αφηνεται
προσωπο τωρα εδω.
Πως εισαι δεν ξερω
μα τι εχω τι εισαι ολοκληρος γυμνος
σαν τη λαμπερη σταγονα βαθια σου
ωραιο μυστικο του κοσμου
που υπαρχει να το να σε γυμνη
η αληθεια της πραγματικοτητας.
Υπαρχουν ολα οπως υπαρχεις
γυμνη ολοκληρωμενη παρουσια
υπαρχουν ολα γυμνα θεϊκα
και υπαρχω αιωνας τωρα εδω
στο γυμνο κοσμο των πραγματων.
Πραγματικοτητα του μαρμαρου κι εσυ πανω
γυμνη και κινεισαι να μαθω πώς εισαι.

*



Ματια που με κοιτανε που μ αγαπανε
σωματικα και πραγματικα
και μ αναπαυουν ολοκληρον
και στερεον, αγαπημενος στ αληθεια,
τετιον με θελουν τα ματια σου.
Σε κοιταζω απ τον ιδιο τοπο
που ζεις κοριτσι των πραγματων
ολων στο ενα επιπεδο
και χαιρομαι οπως το παιδι
να βλεπω ν αγγιζω να ξερω,
γαληνιος παιρνω τη φλογα σου ολη
και δε με καιει, την παιζω
φλογα ελευθερη
γλύκα.
Ελα.

8

Κοριτσι και κινουν τα δεντρα
φευγουν τα κυματα στο γαλαζιο αγνωστο
κοριτσι και φωτανε τα κρυσταλλα
πραγματα του κοσμου και ζωη σου
κοριτσι κι αερινα φορεματα
στο σωμα της πραγματικοτητας,
ετσι κοριτσι λυγας της γυναικας
που αποκαλυπτεται πλαστικη, σωμα της ψυχης.
Και παντα μιλας και μου μιλας παρουσια
οικεια σαν την παρουσια μου
μπροστα στις κινησεις του κλαδιου στον αερα,
του κλαδιου, κοριτσι, που βγαζει φυλλα
σ εμας μεσα σ αυτο το απειρο γαλαζιο.
Αυτα ειναι τελικα η παρουσια,
οπως η παρουσια σου.

*

Η παρουσια σου κυλαει βαθια
τρυφερη σαν εαυτος που ξυπναει
ενας με ολα, ερωτας που αυτογεννιεται
σταγονα του ποθου λαμπερη
και ζωντανη, ολη η πραγματικοτητα.
Λοιπον, κοριτσι των κρυσταλλων
που φευγεις για να ξαναρθεις
σ αυτα τα υλικα του κοσμου
τα δικα μου και τα δικα σου,
χωμα και νερο ειμαστε, λασπη
για ολα της αρχης για την ανασα
που ξεκιναει στα στηθη σου και στ οστρακο σου



απ αυτην την ανασα που ειμ εγω
και μ ανασαινεις εαυτο
κι ερωτας, αυτογεννιεσαι, γινεσαι
γλυκα.

9

Το κοριτσι ασπριζει στη δροσια του νησιου
ψυχη μοναχη σ ολο τον κοσμο
που καπου τελειωνει, εδω η εκει,
ασπριζει ωραια μοναξια ωραια πραγματικοτητα
με τα ματια που ξερουν το φως και τη γλυκα
κι ολ αυτα κι ολα τ αλλα
οπως τα δικα μου ματια αυτα
που ανοιγουν και κλεινουν στο νησι
του κοριτσιου της κορης των ματιων μου
που μαυριζει στα τελεια ατελειωτα ασπρα.

*

Στον ασπρο τοιχο της θαλασσας γραμμη
χαραχτηκες και προχωρας
μαλλια ελευθερα αφημενα σκορπια
του κορμιου σου, κοριτσι, που κρατησα
ολοκληρος ζωντανο και μιλαγε
γραμμη χρυση των πραγματων και του αιματος μου
μπροστα στο δικο μου τοιχο
που τελειωνει ωραια τον κοσμο
για ν αρχισει καινουργιος και πραγματικος,
αλλος οπως εισαι αλλη
και γνωστος οπως εισαι πια γνωστη
λυγεραδα κι επαφη κι ομορφια
που γυμνωθηκες
γραμμη στον ασπρο τοιχο της θαλασσας
που αγαπαω.

10

Ψηλη απ τα δεντρα του πρασινου δασους
η απ τα κυματα στην απλα αμμουδια
η απ τα βουνα ψηλα προς τη στρογγυλη λιμνη
η κι απ την πορτα σε μια τυχαια πολυθρονα
εδω τωρα κι ολοκληρη
γυναικα και μ ενα φορεμα
με περιμενες οπως τοτε
που σε βρηκα στα πραγματα
παρουσια γραμμες η αρωμα
υπαρξης, θηλυκοτητα



του παιδιου η του αντρα
στη γυαλαδα του αιωνιου.
Εκει με κοιταζες η ησουνα
κλαδι στη θυελλα των γευσεων
ανοιχτο των χυμων
κι εγω σταλαζα διπλα σου
εαυτος. Φοβηθηκες
ολο ομορφια και τερψη
δεος.

*

Ωραιος, λογια σωματικα, πληρης
αρχιζοντας τις κινησεις μου σ ανοιγα
σ αγγιζα σ επιανα σ εκανα
αυτο που ησουνα
χειλη στηθη εφηβαιο
ευτυχισμενη, ενα
ψυχη στον ησκιο σωμα στον ηλιο
πιο περα τα μεγαλα νερα
τα μεγαλα χρονια
κι η βαθια τομη
φωτεινη του μαυρου,
λαχταριζε αγαπη αστεριας
αφημενος απ το κυμα.
Οσο σε ξερω με ξερεις, γνωση
που γινεται εσυ
ψηλα μακρια νεροφιδα
δρακοντικη. Σε κοβω κοσμο
κι εισαι καθε κομματι.
Ολα ειναι
πραγματα ποθος και γλυκα.
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Κλινεις αγαλμα
στον αιωνα της σιωπης σου
λευκη και ζωντανη
παλλεσαι αυτο που εισαι
και γινεσαι τωρα εδω,
λευκη πραγματικοτητα
και τρυφερη
και προθυμη σαν τη ζωη
για την ομορφια και για μενα,
κραταω τα στηθη σου
κι εισαι ζωντανη σ ολ αυτα
που ειναι.

*



Δεν αρχισες να μιλας
εισ ενα αγαλμα ζωης
σ αυτα που κυλανε και γινονται
στη γλυκα του ερωτα γυρο σου
και λευκαινεις στις πτυχες μου
της ψυχης που σε ντυνει.
Οταν γυμνωνεσαι και κοιτας
αναλλαχτη οπως το σωμα σου
βλεπω την αρχη να τελειωνει
να τελειωνεται μια γυναικα
ακινητη και παρουσα ολοκληρη
και ολα ειναι ολοκληρα κι οχι μονα
οπως τα στηθη σου εσυ η γλυκα
που σταζει απ τα ματια σου
νερο
κι αρχιζεις να μιλας.
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Νερο που πρωτα βγαινει
και ριζα που ξεκιναει ζωη
και τιναζεται μπρος μου
εξω απ το χωμα
οπως εισαι εξω απ τα φορεματα σου
κι απ τη γυμνια σου,
σας ξερω ματια και σωμα
και κεινο το αλλο
που ειμαι οπως εισαι
κι ειναι ολα
πρωτα μπραμ.

*

Αυτο το δεος του ποθου και της ζωης
θανατος στη θαλασσα μου που σε παιρνει
και στα σκορπαει ολα
και μενεις αθανατη κι ανοιχτη
ουρλιαχτο σε μενα και στον αιωνα
στομα που περνας την πραγματικοτητα
και προχωρας και φευγεις
για δω.
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Βαθος μαυρο λαμπερο και ζεστο
του νερου που κινειται δυνατο
γεματο σπορους ετοιμους ν ανθισουν,



ετσι με ξερεις και με ζεις
και με λαχταρησες·
σε νιωθω σαν το ζωντανο θαλασσινο στο στομα
που σ αρπαζει να σε φαει οπως το τρως
και σε σφιγγει σε παιρνει σαρκα
σαν αυτη που θα σου γινει,
ενα χερι ερωτικο στο χερι μου
ολο λαχταρα κι ηρεμο,
χερι που ξερει.

*

Ματια βαθια και παρμενα
της λαχταρας που σ εχει
εαυτος θαλασσα κυματα
κι ολα κοριτσι στον κοσμο
να ζησει μ αυτα και τ αλλα
περνωντας τ αντικειμενο ξεχασμενο
παρμενο στ αλλα, σ αυτα
τα βαθια κι αγαπημενα σου,
γλυκα του ποθου αγριεμενη
που ολα ενα τα συστρεφει,
σταγονα που κυλαει απ τα ματια στα ποδια σου
που κινουνται και φευγουν κι είναι παντα εδω
σ αυτο τον τοπο που ξερεις και θα μεινεις,
στην πατριδα σου, χωμα και σωμα
και νερο που κυλαει κυλαει να μη χορταινεις
και να εισαι, ματια βαθια
που ξερω ματια του κοσμου καλα
και γνωστα σαν τον ποθο.

14

Σωματικη κι ολοκληρη ερχεσαι
σαν τ αντικειμενα του χτες και του αιωνα
που πανε αργα στη γλυκα
και φευγεις οπως εισαι
ζεστη, του χωματος και του νερου μου
σταλαζοντας στην αποσταση εαυτος
της σωματικης σου ολοκληρης γυμνοτητας
φευγεις και εισαι,
ας πουμε η ζωγραφιστη πετρα που μου αφησες,
γυμνη και μονη
πετρα ακινητη εδω.

*

Εισαι ενα ειδος μαγισσας
το δικο σου ειδος, γυναικα,



ακουμπηστηκαμε στ αληθεια,
οχι σωμα οχι ψυχη οχι αυτα,
αγγιχτηκαμε
εισαι κοσμος θηλυκος
ενας αλλος κοσμος που μ εχει ελευθερο ταξιδιωτη
ως εδω
και με ξερει φωνη και ματια και καμπυλες κινησης
ζωντανες
και σε μελεταω αποκαλυψη
γλυκας νεας, οστρακο και δακρυ
και ματι που με κοιταζεις
ζωγραφιστο στην πετρα
και ποθος που ξερει
ξερει τον ερωτα
πετρα του αιωνα.

15

Με πολλα μαλλια ξανθα
μεγαλα στον παλμο του νερου
και του χωματος που πατας
βγαλμενη εδω στο ψαθι
αμεση και χαμενη του κοσμου
μ ολο σου το σωμα
και τα ματια που κοιτανε
αθωα του γυμνου σου σωματος
που το ντυνεις και τ αφηνεις ετσι
― μια τριχα σου πηρα μονο
και νατη στον κοσμο
παντα κοντα σου.

*

Τον ηξερες τον ποθο κι ησουνα
σωμα της γυμνοτητας ζωντανο
και μιλουσες απλα οπως οι πετρες,
μα η γλυκα σε περναγε
κι εμενες στεγνη σε ταινιες ψυχης
που σε τυλιγαν πολυχρωμες και μουσικες
κι αιμα λαχταριστο του οστρακου σου
που ανοιγε αιωνιο στ αντικειμενα
χωρις να το ξερεις
και μιλαγες

θα μιλας παντα
ομως τι θα λες; Δεν το ξερεις,
ξανθο μεγαλο κορμικο μου κοριτσι,
το ξερεις το εχεις που σ αγγιξα;
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Μαυριλα μαλακη λαμπερη
ζεστα της ζωης
σαν το ασπρο το μαυρο των ματιων
στο σκορπιο των μαλλιων
και το σγουρο μαλακο και σκληρο του εφηβαιου
το βαθυ γλυκο που ανοιγεις
η λες στομα
της γυναικας αιδοιο της αληθειας,
ανοιγεις κλεινεις τερψη μου.
Σ εχω
σωμα της ευτυχιας μου ν ανοιγεις
να μου κλεινεις.

*

Γραφη φωνη ανασα ερχεσαι
κι απλωνεις θαλασσα ζεστης
ολο κυματα δυνατης ομορφιας
να στεκομαι να με κλεινεις
να κυλας να σταλαζεις.
Καθε σταγονα
ποθος
της πηγης σου,
βρεχεσαι ανασες φωτος
ολανοιχτη αιδοια
σπασμος
και παλι ανοιγεις κλεινεις
πραγμα του ποθου
που σε φτιαχνω.
Σε θελω σωμα εσενα ανασα.
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Εδω περνανε ολα ωραια
κι ερχεσαι απ το δρομο
σαν κλαδι που παει στους καρπους
να πεσουνε στη γυμνοτητα,
ετσι ταραζεσαι στον αερα μου
που σ αρχιναει ψυχη
να σε γδυνει τροφη
ευκολα
οπως δινει στ οστρακο το μαργαριταρι
στρογγυλο κι ολοκληρο.
Εχεις αρχισει ολοκληρη
και περνας
απ τα ματια μου στα χερια μου
σ αυτο τον κοσμο,



γινε εσυ.

*

Ευκολη ειναι η ομορφια
κι η γυναικα εισαι απλη
σα γερμα του κλαδιου
σαν καμπυλη των μαστων
σαν τ ανοιγμα του οστρακου
που ηταν παντα
και ειναι και τωρα εσυ
ευκολα κι απλα
και σ εχω γυναικα
ομορφη, γδυσου
ολα εκεινα κι αυτα
σε μενα ως την πετρα
κι η στερεα πραγματικοτητα ελα
στο χερι μου της ζωης.
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Ο καιρος τα χρονια περνανε σα συννεφα
κατασπρα στο γαλαζιο τ ουρανου
κοντα σου στα ματια σου στα χερια σου
και τα κοβουνε αυρες ψυχης
και πια μιλανε σταλαγματα
του νερου και σε γδυνουν
σ ολο αυτο το γυμνο κοσμο
που πινεις το νερο του
και σου μιλαει καιρος και χρονια
και λες χτες ηταν.
Οχι, τωρα ειναι
τα συννεφα το νερο κι εσυ
στην ιδια θαλασσα κοιταω
και πινω νερο καθαρο
ετοιμο παντα και παντου
και κοντα σου.
Δες το πιες το γδυσου του
κι ελα,
το παλιο μου κοριτσι
γλυκα μια
τωρα εδω.

*

Αυτα που μενουν γλυκες ψυχης
κι ειναι μνημες με την υπαρξη μας
σ αυτο τον ενα κι οχι αλλο κοσμο
τον γδυνουν και σταλαζουν



ιδρωτας δακρυα ποθος
λαχταρα που ειναι ολα εσυ
εγω
ερωτας, κανε τον μου
οπως ειμαστε
τωρα, εσυ εγω
μια σταγονα.
Μην κλαις, ερωτεψου
γδυσου η λαχταρα
που ειμαι ο αγαπημενος σου
εδω στα κομματια του χρονου
αγορι των χαρτιων των ματιων σου
της ασπρης σου αγνοτητας
που ανοιξε οστρακο
στις γλυκες που ειναι υπαρξη σου
και υπαρχεις κορμι λαχταρισμενο
ντυμενο ολ αυτα, ενδυματα πραγματα καιρους·
γδυσου να εισαι
η αγαπημενη
γλυκα
αυτη που με λεει
και ειναι ολα καθε τι.
Αυτη η λαχταρα να με ποθεις
και να γινεσαι ολογυμνη
ως το μαυρο εφηβαιο, το βαθυ οστρακο
που ειναι η γλυκα μονη
της λαχταρας μου και ποθω
κι ειμαστε εγω κι εσυ, δυο
μ ολα ενα ενα αυτο κι εκεινο
που ειναι παντου, ποθος
γινωμενος, και γινομαστε
κι ειμαστε κι οι δυο, ενα
η γλυκα ερωτας η υπαρξη.
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Μακρια περνουσες
μελαχρινο κοριτσι μ ωραια φορεματα
στο παραμυθι πραγματικη
μυθος ζωντανος,
λαχταρουσα, ομορφο κοριτσι,
στα βραδυα της γειτονιας
στις γραμμες της πορειας σου,
ηταν ολα πραγματικα, η αληθεια,
ανοιγα ελευθερος.
Ετσι ηρθες μια φορα
κοντα μου, πολυ κοντα μου
πραγματικη μπροστα μου
μια η μεσα μου κι εξω μου.



*

Παιδι σ εβλεπα και ηξερες
τους δρομους και τη θεση μου
κι ενα σπιτι, το σπιτι σου·
ζυγωνε καποτε μια ζεστα
ψυχης η παρουσιας
σ ολα τα πραγματα που ηταν και τα βρισκα
με τ ονομα σου και γινομουνα
ολο και πιο πολυ παντα,
ησουνα ομορφη και γνωση καλη
σ ολο μου το πλατος
να υπαρχω ελευθερος
ολο ελπιδα.
Τωρα ειμαι απεξω κι ετοιμος,
να σε γδυσω;
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Ζεστο κοριτσι στο βαθος της ωρας
με ματια κοντινα και μαυρα
σαν την αληθεια μονη,
κοριτσι στον ιστο κοσμο
που ξερεις την αραχνη
και με κοιτας φωνη,
κοριτσι σε ξερω σαν το χτες
και σαν το βαθυ τωρα
του παντοτινου ερωτα
που θυμαμαι μεσα σου τις ωραιες σταγονες:
κοριτσι, θα βρεξει.

*

Ματια που κοιταζουν, στηθη ωραια
με σενα και με την αφη
στο κρατημα
οπως η πραγματικοτητα
δειλα κινουμενη και δυνατη,
κοριτσι στο ξεκινημα
του δρομου του νερου της κραυγης
που μιλαει ζεστα ματια
και ακινητα στηθη
γερτα στο κρατημα.
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Ξερο κλαδι της φωτιας



σε μοναχο χαμενο σπιτι του βουνου
να καεις και να λειψεις,
ομως φλογα σου ειναι η τρυφεραδα
μεσα απ τη φλουδα.
Σκασε σπασε ανοιξε
πραγμα του κοσμου.
Εισαι το κενο
αυτος ο ποθος
που με βλεπεις και σε κλεινω
σε καιω δροσερη
να σταζεις μελι της φωτιας.

*

Αγριμι αγριοπουλι μαζεμενο
ετοιμο ν ανοιξεις οπως ολα τα κλειστα
φτερακια φτερα φτερουγες
σωμα ολοκληρο στο ανοιγμα σου
που ανοιγει τα κλειστα κινει τα κινουμενα
και πετανε πουλακια
κι ολα ερχονται
που με θελεις πραγματικη
και προσωπικη του ερωτα
αιδοια του αιδοιου ανασα του κοσμου στομα
της πεινας και της γλωσσας
που ειμαι τελειωμενος.
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Λυγερη γλυκο μαυρο ματια που κοιτανε
ομορφη γερνεις στο γλυκο αερακι
λεπτη των ελαφρων σου πελματων
με τα δροσερα σου φορεματα
πραγματικη
σαν πρασινο κλαδι στο ξυπνημα
που κινειται στ αερακι ψυχης
ψυχη ολοκληρη μελι
σωματικη ερωτικη
σα ρυακι που κυλαει
μονο νερο στις παλαμες μου.

*

Και μετα ερχεσαι ολοκληρη
στη γαλαζια του φωτος θαλασσα
και παιζεις σωμα και νερα
δροσερη λυγερη μονη
στην αναπνοη αρωμα ψυχης του αερα
που αφηνει τη θαλασσα κινουμενη



κι ολη κοριτσια σκορπια μαζι σου.
Κι οταν βγηκες σωμα παλμικο
και γυμνο στο μονο φορεμα
κι ησουν και σ ειχα και γινοσουνα
ομορφο αφημενο της αγαπης κοριτσι
μεσα στα σκορπια της αληθειας κοριτσια
γυμνη τα ηξερες ολα
της γλυκιας δροσερης αγαπης
με λαμπερα αιωνια του κοσμου
δικα μου ματια.
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Γυναικα γλυκια του παιδιου ματια καθαρα
και κοντινα πραγματα σωματικα,
εδω η γλυκα ολοκληρη της ερωτικης αγνοτητας
αφημενη ελευθερο κορμακι
του μαυρου πυκνου εφηβαιου, προσωπικη
και πραγματικη, κοριτσι αιδοιο
ευκολος ωραια ο ερωτας γλυκος
ευκολη η ζωη.

*

Μικρη μελι τρεχουμενο
ανοιχτο ποταμι
ελευθερο
ανοιγεσαι σωμα πραγμα
ζωντανο γλύκα
και ειναι.
Μιλας κινεισαι κανεις
ιδια αφημενη
καλη μονη του κοσμου
εσυ
ματια χειλη εφηβαιο ποδια
πως εισαι αφημενη εδω.
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Κλαδι που λυγαει του αερα
φυλλα στις ωραιες καμπυλες
ζωντανα ενα ενα
κοντα μου αλλα μοναχα
στη δροσερη πληροτητα
που τρεχει νερο
καθαρο, χειλη στομα τελειωμενο
του ερωτα, στηθη μαλακα
ολοκληρωμενη στις χαρουμενες παλαμες μου,



κοριτσι ωραιο κι αμηχανο κι ερωτικο
μιλα ολοκληρη τωρα.

*
Τα ωραια χειλη ωριμα ανοιγουν καρπος
πραγμα κοκκινο ζωντανο
της αληθειας
που προχωρας εχεις εισαι
ετοιμα στηθη του σωματος
που εισαι που σ εχει
και σ εχω σ αυτο το λιβαδι κοσμο
σ αυτα τα ποταμια που ερχονται
στη θαλασσα που δροσερη ξεχνας
αλλα γυμνη της σε χαιρομαι
πριν να γδυθεις μονη
πριν να γινεις.
Η μορφη σου ομορφαινει γνωση
της ευκολης μου ομορφιας σου
πως εισαι
καρπος
που θα φαω η οχι
γλυκος, σ εχω.
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Οπως τα πραγματα ειναι γλωσσα
και σηκωνονται ξαφνικα
φωνη απ το τιποτα
χωρις λογο, ετσι,
τοσο ο ερωτας,
κι εισαι παρουσια
εσυ, ετσι
ερωτικη,
κανεις τα πραγματα,
τοση ομορφια, τοσος αγωνας
εσυ.

*

Η λαχταρα σου θαλασσα
νησιου μικρου πρασινου λαμπρου
απο νερο η δακρυ
η μελι του ποθου απλωμενο
μπροστα στην πλωρη μου.
Χτυπας χωρις ηχο
ολη αρχη
και τελος της
ερωτας ερωτας ερωτας
κυμα θεου.



Υπαρχω
γαληνιος κι εισαι αφημενη
της λαχταρας
ολης αυτης της θαλασσας
των ματιων μου.

26

Δρομος ανοιχτος σε πρασινο λιβαδι
της παιδικης μου γλυκας
προχωρας εδω
μοναχη διπλα στη ζεστα μου
ωριμη καρπος σφιχτος μελι
δροσια και δενεσαι
πραγμα
που κυλαει στο πρασινο χορταρι
ολη ονομα
δικο μου του χεριου μου
των νερων.

*

Ελευθερη αφημενη στα νεα μου χερια
γερνεις τωρα αιωνια
κοριτσι χειλη εφηβαιο
χερια ελαφρα
κι εγω ειμαι αυτο, αλαφρο πραγμα
εγω του ερωτα
που ομορφαινεις.
Τα φυλλα της γλυκιας δροσεραδας
ειναι επαφη του παρθενου κοσμου
που εισαι που ειναι
που ειμαι, αυτος.

27

Βροχη στο φως, μαλλια
μακρια στα κοκκινα ξανθα
η κοκκινα, δυναμη σωμα
κοντινο θειο περνουσες κι ηρθες
ολοκληρη μακρινη, πραγμα
ιερο πρωτο κοριτσι ελευθερο
ζωο της πραγματικοτητας
στην παιδικοτητα μου.
Μετα μ ακουμπησες μακρια μαλλια
χαιτη και φωτιστηκα
ιδιος.



*

Ευκολα που ξεφλουδιζεται ο καρπος
ωραια που αφησα υψωθηκαν τα στηθη σου
τελεια ζωντανα και δικα σου
ομορφα η αληθεια
να τα στα χερια μου
που ξαναρχιζουν την αφη
συνεχιζουν να ειμαι,
κοριτσι δυνατο
που κολυμπουσες στον υπνο
του ερωτα ολοκληρη
της γλυκας μου. Σ εχω.

28

Ευκολη οπως το ανοιγμα στο νερο
το πλατυ λιβαδι το δεντρο που παιζει
πανω του ολο μετρημενα πουλια
που ολα πετανε κι ολα ερχονται
κι ολα τα μπορεις
να τα βλεπεις να τ αφηνεις να πετανε
παντου, ευκολη
γυμνη σαν πραγμα
ερχεσαι ξαπλωνεις ανοιγεις
ερωτικη σαν εφηβαιο
και δαχτυλα που σφιγγουν
ολο λαχταρα
κι ευκολια του νερου.

*

Γυμνη κι αφημενη κι ελευθερη
τελεια του τελους η της αρχης
κι ολα ειναι, σχηματα αρωματα
γευσεις, υλικα και στερεα
της πραγματικοτητας αυτης της γυμνιας
που εισαι σ αυτο το κρεβατι
με κλειστα η μ ανοιχτα ματια,
ο κοσμος ερχεται φιλι στο εφηβαιο σου
κι εγω τ αφηνω ολα
γυμνα οπως εσυ.

29

Ξανθο τρυφερο κοριτσι λευκο
στα γαλαζια των αφρων
της ησυχης αφημενης γυναικας



που ανοιγει αργα φυλλα δροσιας
ασπρο λουλουδι
ευωδιαζεις σωμα ψυχης
της αγαπης.
Γαληνη των αθανατων πραγματων.
Νερακι ξεβαθο κυλαει στ αυλακια μου
που βαθαινουν αργα
μυριζοντας χωμα τα ποταμια σου
απ τα ψηλα κρυσταλλινα βουνα
του παραμυθιου σου.
Διψαω και μοσκοβολας
κι ακουμπαω τη δροσια σου,
αργα καμπτομαι η πρωτη ριζα
γερα μπροστα σου
και βλεπεις
πως ερχομαι παω καμψη χερι ολων
να σε πιω πελαγος.

*

Φως δροσερο λαμπερο στο μελι
που σταλαζει αργα ολοκληρο
τερψη χωριζοντας τις σταγονες
με κυλας ολοκληρον.
Δε μιλας, λαμπεις
ελαφρη σβηνοντας ολη γλύκα.
Και μ ολο το σταλαγμο με κοιτας
αγαπη τελειωμενη, κοριτσι
ευτυχισμενης γυναικας.
Η δροσια σου μ ομορφαινει
στον απολυτο χωρο.

30

Ζωο δυνατο κλαδι
λυγερο με φυλλα τρυφερα
της ομορφιας που δροσερευει
κι αφηνεται, κοριτσι
της ευτυχιας των πραγματων.
Περπατουσες ερχοσουν εφευγες
μορφη της λεπτης δυναμης
παρουσια της δυνατης ομορφιας
ακουμπημα της ομορφης αληθειας
της φρεσκαδας.

*

Ερχοσουν εγερνες σε κρατουσα
λεπτη δυνατη και φοβισμενη



την αληθεια σου
ζωο της ομορφιας
ζαρκαδι ελαφινα τιγρη
γλαροπουλι
στα πλατη του ερωτα
σωμα ωραιο ηδονικο
στομα ανοιχτο στα ματια μου
σωμα κορμακι στα χερια μου
τρυφερο μοσκοβολια της αρχης
και τελειωνες κι αρχιζες
ολη ο ερωτας, παρουσια, κοριτσι.

31

Σα σκοτεινο λουλουδι του νερου
που ανοιγει φως των ριζων
με μια κινηση κι αλλη κι αλλη
κινεισαι κοιτας κοιμασαι
μεσα μου κι εξω μπροστα μου
κοριτσι κι οστρακο εφηβαιου
ωραιου, τρωγεσαι ολοκληρη
τροφη θρεπτικη των αγιων
πρωτων πραγματων.
Υπαρχεις ανοιχτη
στ ανοιχτα του ιερου κοσμου
μονη κι ολοκληρη
στο επιπεδο που πλαταινουν οι διαστασεις
γυμνη ολων.

*

Τη γλυκα τη ζεστη της δροσιας σου
του ερωτα που σ αφηνει ανοιχτη
κι ελευθερη
μπροστα μου
τωρα και παντα κι εδω
την ηξερα, την εχω,
στη δειχνω αισθηση γνωσης,
το ξερεις πως το νιωθεις;
αν σε διαπερασω
κι εξω απ τον οριζοντα των ματιων σου
θα το νιωσεις;
― θα το ζησεις θανατικη
κορμι κοριτσι της γνωσης
του ερωτα
― εχεις τον ερωτα γιατι ξερεις
κι εισαι
στο κλαδι του οριζοντα
ελευθερη μου.



32

Αναγλυφο αφημενη στη δροσερη αυρα
φορεματα αργα κινουμενα μυρωμενα
στο σωμα σου της ανασας
και της σιωπης
κι ανοιγουν
να μεινεις μοναχη της γυμνοτητας.
Γυμνη κι ακουμπησμενη
στερεα της ζωης
και της ομορφιας.

*

Ο ερωτας ο ποθος σου ηρεμεις
ολο δυναμη γυμνιας κι ομορφιας.
Δεν ερχεσαι, εχεις ερθει
σ ολο το χρονο και τον τοπο,
εισαι ετοιμη σαν την πετρα
που αφηνεται στο νερο,
μενεις μελι
κι απλωνεσαι γλύκα
ποθος ερωτας αφημενος
κι οπου παει, κοσμος.
Ετσι με ζεις
κι εισαι για μενα
μονη και ολογυμνη
δικη μου
παντου και καθε τι.

33

ψηλη μαλλια ομορφια μεγαλη
κινουμενη στα χερια μου
μονη και παλλομενη
της αγαπης. Αρχιζες
αναστημα ως τα ματια τα μαλλια μου
την ανασα μου
αντικριστα η περα στη θαλασσα
χαρες και γελια και λαμψη
ολος ο ερωτας
η γυμνη στ αερινα και στη νυχτα
με τ αστρα μπρος στο βουνο
των αηδονιων.
Τοση ομορφια τοση χαρα
τοσο τελειωμενος ο κοσμος
γερνεις ωραια τ ωραιο κεφαλι



μακρια μαλλια ευτυχισμενη
στον ωμο μου νεα τρυφερα
κι αθανατα.

*

Ονειρο και πραγμα
ερωτικο κοριτσι γυναικα ανοιχτη
στη γυμνια, γερτη ξαπλωμενη αφημενη
μαλλια μεγαλα ματια του φωτος χειλη δροσερα
στηθη τρυφερα του γυμνου σωματος
στα πραγματα που ονομαζονται πιο πολυ
χερια ελευθερα ποδια κινουμενα στο τιποτα
απλωμενα παντου
εφηβαιο αιδοιο σεβαστο αγιο
σαν η ψυχη νερο πρωτο κινουμενο
κι ετσι προσωπο δικο μου
εαυτος της αγαπης.
Εκλαιγες υγραινοσουν κολυμπαγες στην ηδυτητα
κινεισαι περπατας στον αιωνα των πραγματων
αυτων που μενεις ερωτας
τωρινος για παντα. Ζησε λοιπον
εδω ειμαι.

34

Ανασα ζεστη αφημενη
φυση ερχεσαι λαμπερα κυματα
φυλλα σκορπια φως
χιλια ματια κοιτας παντου
ολοκληρη μονη πραγμα
το μονο με τον ησκιο του στην αμμο
που ερχονται και φευγουν τα νερα,
οστρακο ανοιχτο γερτο
ευτυχισμενο
που ειμαι ολος ολα προσωπο
κι εισαι ολοκληρη εσυ
ερωτας.
Γλυπτο του νερου
κοντα στο προσωπο μου.

*

Μ ακουμπας πραγμα της γυναικας
κοριτσι δροσερο με τις λαμψεις
φωνης ματιων κορμιου
που γινεσαι τωρα
να μου δινεσαι αργα και γλυκα
νερο που δεν τελειωνει



κυλαει ρυακια μικρα λαμπερα
στο σωμα μου της ψυχης
φως απ τα ματια σου
ανασα αναμονης
ουσια φυσης ολοκληρης
που με ντυνει δροσερα
και μ ερωτευεται μ αγαπαει
αισθηση τελικη πραξη γνωση
γευση ολου αυτου
ανασα κοσμος ανασα ονειρο
ανασα γλυκα σου ολοκληρη
τελειωμενη, δυναμη
δοσμενη της αποδοχης
αυτης.

35

Μαυρο γλυκο ψυχη στα ωραια πρασινα
και τρεφει δεντρα ψηλα του τρυφερου αερα
που ευωδιαζει τις αληθειες φυλλα
και παιζουν παιζουν παιζουν,
θε μου, σ ακουμπαω πραγμα
πραγματα πολλα απο πουθενα παντου κι εδω
σ αυτο το κοριτσι.

*

Με τα ματια πνοη σωμα
εισαι μονο
στ ωραιο τιποτα των πραγματων
σιωπηλη για γυμνη για να δινεσαι
να παιρνεσαι ολη ολοκληρη γλυκα.
Ματια εφηβαιο
χειλη σωμα
ετοιμο πιο απο νερο
πιο απο ψυχη
πιο απο γλυκα του ερωτα.
Στο τιποτα αρχιζεις
ολη γνωση γδυμενη.
Ελα γυμνη.

36

Κλαδια φυλλα πουλια στον ανεμο
κομματια χρυσα κι ασημενια
για το χωμα που περιμενει ολοκληρο
το νερο της τωρινης φλεβας
του παλμου,



παλλεσαι παλι ν ανοιξεις
καρδια το γυαλιστερο χαος
αιμα στο νερο,
να σβησεις του νερου
να πεθανεις
παλμος·
σε βλεπω.

*

Μικρη πουλι πετουμενο στα πλατη
ολανοιχτη ολοκληρη ολοτελα
ελα
να ο κοσμος τα φυλλα τα νερα
τα ποταμια κοιτα πλατια μακρια
να το θηριο μου ερχεται
να σε κατασπαραξει της γλυκας
― δε φοβασαι, γειρε, μη φοβασαι
το χερι μου ησυχα σε χαϊδευει
αγριο στον αιωνα της ζωης σου ―
τη θηριο μου ερχεται ολοκληρο
γυμνη κινηση νερου,
ελα γδυσου ανοιγμα
να μην εισαι ουτε εγω ουτε αυτο
― αγρια πετρα.

37

Αγαλμα στα φυλλα παλλεσαι
λευκο με μαυρο εφηβαιο
κοριτσι ωραιο γαληνιο.
Με κοιτας. Ξημερωνει. Βραδυαζει.
Φως κι αναπνοη κι αρωματα.
Σε κοιταζω στη μεγαλη γαληνη
που ηρεμεις ευτυχισμενη
πραγμα τελειωμενο
ερωτας.

*

Η σιωπη σου σωμα λευκο
μ ανοιχτα ποδια του μαυρου εφηβαιου
του ανοιχτου ανοιχτη αιδοια,
το σωμα σου ερωτας
πραγμα σιωπης της γλυκας.
Ετσι ερχεσαι ανοιγεις και κλεινεις
ασπρη της μαυρης γλυκας
των χειλιων που μιλανε σωμα
δικο σου που τελειωνει δικο μου της γλυκας



των ωραιων μονων αυτων χειλιων σου
που κλεινουν και τελειωνουν
και μενουν ευτυχια.

38

Ασπρη γραμμη του αερα απλωνεται
διπλωνεσαι σταλαζει
του νερου σκληραινει χωμα
τριβεται μαρμαρο ασπρο λαμπει
φως, αυτο που λεω εισαι
κι ειναι πραγματα, αυτο κι εκεινο
ειμαι ο,τι ειναι, αυτο λεω.
Γραμμη πραγμα αιμα
σταλαζει ζωη
εδω
που απλωνεται κοσμος
αμμος θαλασσα αερας
κι ο ουρανος ολοκληρος.
Σε γραφω και γραφομαι
γραμμη πραγμα κοριτσι
ελευθερο.

*

Αυτο το αισθημα η γλυκα
η τρυφερη δροσερη ευγενεια
η πλατια θαλασσα αερας αμμουδια
αυτο που λεω εισαι και γινομαι,
εισαι η γλωσσα μου
ειμαι αυτο που εισαι
γυμνη διαφανη αγαλμα
κρυσταλλο, παλλεσαι,
ελα ν αφησουμε τη θαλασσα ολοκληρη
μονη κοντα μας κοντα μας
κοντα μας, ελα
εμενα εσενα του κοσμου
να λαμπει
κοριτσι.

39

Δεντρακι αυρα πουλακι
που περναει γρηγορα τον ηρεμο δροσερο κοσμο
μεχρι τα υγρα λαμπερα νερα
και μενεις μονη γυμνη
λεπτη ολοκληρη για μενα
κοριτσι, μια αγκαλια.



Σε κοβω λουλουδια σ αναπνεω ευωδια
σε παιρνω ολοκληρη ολοκληρος σωμα
τρυφερο λυγερο κι ελευθερο
να τα κανει ολα
κι εξω απ την ψυχη
που κυλαει ποταμι μελι
μεχρι περα τ αστραφτερα νερα.

*

Με τα ματια αφηνεσαι ωραιο σωμα
υπαρχεις εγκαταλειψη
που ολα τ αφηνει, θαυματα πραγματα,
λυγερη χωρις ανασα στην αγκαλια μου
σ αναπνεω και εισαι
δικη μου τρυφερη σαν την αληθεια,
ερωτας, ολα πραγματικα, φανερα,
εσυ, στηθη, εφηβαιο, κορμακι
ολοκληρη.
Γινεσαι τωρα
κι ολα υπαρχουν σ αυτη τη γυμνοτητα
καθαρα, ψυχη σου.

40

Λεω εκεινο το μυστικο την αγνοτητα
του κοσμου που βρισκεις
κι ειναι πραγματικο,
νατο, εσυ, που λες
ειμαι, αυτο η εκεινο
εδω η εκει;
― αυτος ο ερωτας
αυτο το νερο
που παντα ηταν
αυτο σου λεω, εισαι.
Μ αναγνωριζεις; Ετσι σε γνωρισα.
Λοιπον στην απλα περπατησε
γυμνη και πραγματικη
σου λεω χαρουμενος.

*

Το βλεπεις πως εισαι;
Η θαλασσα ο αερας η απλα
απλωνεται αφηνεται ερωτευεται
κοσμος γυμνος, γυμνη μου,
αισθημα πραγμα σωμα
ολοκληρη που περπατας λεπτη
κι αφημενη παρουσα



εσυ οπως εγω οπως ο κοσμος
οπως η γλυκα αυτη
που σταζει αργα
χαρουμενη.

41

Φυλλο πλατυ στην αυρα
της ζωης
δροσερο και τελειωμενο
τρυφερο
παιζεις με τον ησκιο σου
στο πλατυ ασπρο επιπεδο του κοσμου.
Σε βλεπω απεξω
σ εχω δεντρο
κι οριζοντας λαμπω
ψυχη μιλαω
κι αυρα δροσερη
τρυφερη
φυλλο πρασινο.

*

Κορμος ζωντανος κλαδια φυλλα
του νερου
ταραζομαι στον αερα σου
αφημενος μεσα κι εξω απ τον κοσμο
σωμα του χυμου
ζωντανο κι ωραιο
περσευω μεσα στον κοσμο κι εξω
και με λες πιομα
πινεις στομα
με δινεις σωμα στα πραγματα
πραγματικη.
Το μιλημα μου γλωσσα σου
τροφη μας, τραγουδι
που παιζει τον κοσμο.

42

Σωμα οικειο ματια ακινητα
στομα να τα πεις ολα
της μεγαλης σου γυμνοτητας
μαλλια στηθη ποδια μεγαλα
των ωραιων γλουτων που ανοιγουν
να φτασουν να γινουν αιδως
μικρη ελευθερη κι ανοιχτη
να μιλαει στο φως οπως το στομα σου



στο στομα μου.
Μιλα ελα γελα
σωμα δυνατο νερο αφημενο
χυσου ψυχη κι ανασα βαθια
ν ανασαινεις δυνατα στην ανασα μου
που σ ανασαινει
ματια δυνατα στα ματια της αιδως σου
που τρεμουλιαζει γνωση και τερψη
των γυμνων πραγματων
διπλα σου.
Αυτη την ωραια ωρα
θα γυμνωθεις ωριμη.

*

Ψηλη γυμνη ερχεσαι
στον ηλιο και στον ησκιο
κοντα στα ωραια κυματα
μονη σαν το νερο.
Κοιτας ματια ξενα
εμενα, στηθη ζωντανα
της ηδονης, μαυρο εφηβαιο
τελειο της κοιλιας και των ποδιων σου
που σε γερνουν ολοκληρη
ξενη κι άγια
αιδοια
εδω
τωρα στο νερο
στον πιο ωραιο καιρο.
Με παιρνει λαχταρα
σαν το νερο
κι αργα γλυκά σε φερνει
ματια στηθη ποδια, αιδοια
ολοκληρη να βραχεις
του νερου, λαχταραω
κυματα απλωνεσαι κινηση,
υγραινουμε νερο
κι ευωδια ζωντανη που κανει τον κοσμο
κι ολα τα αφηνει μονα κι ωραια.
Χαμω στα κυματα μενεις
μονη γελαστη και τελειωμενη.
Η σταγονα των ματιων σου δροσια του εφηβαιου σου.
Τωρα πινεις νερο
στομα αιδοιο
κι εγω γεννιεμαι
σ αυτον τον κοσμο.

43



Πλατυ φυλλο του αερα παλλεσαι
βαθυ νερο απλωνεσαι επιφανεια γυαλιστερη
φως αγαπης και γλυκας
βαθεια και λεια και σωμα γερο
ερωτας, συγκορμος γινομαι
δυναμη αερας σε παλλω
παλλονται ολα προς τρανταζονται
προς εμενα για σενα
ολα παρθενα κι αφημενα
ενα
κυμα κυμα κυμα
κυμα
στην απλα.

*

Γερνεις εδω φορεμα χερια ψυχη
βαθυ γλυκο αλαφρο κοριτσι
με μαλακα στηθη
νερο, γερνεις.
Μεινε
σκορπα τα φορεματα
κι αυτες τις ταινιες ανασας
και βαριας αργης σκεψης
ολοκληρη, σωμα ζεστο
ποδια δυνατα γρηγορα
χερια απλωμενα
σε μενα
ενα ζεστο δυνατο κοριτσι
σωμα, οπως με ξερεις.
Γελα.

44

Πλατος της αμμουδιας κυμα της θαλασσας
κυματα της υγροτητας της γυμνοτητας
πουλι πουλακι με δακρυσμενα ματια
του ποθου
σταλαζεις ψυχη κι ανασα βαθια
βαθια μου
σ ολο αυτο το πλατος
που σ γδυνει σε γδυνει σε γδυνει
και σ αφηνει
πουλι πουλακι μαυρο
και τρυφερο
εφηβαιο της απλας αυτης
και της θαλασσας.

*



Ετσι ξαφνιασμενη
μαλακη, τρυφερο πουλακι
στο κυμα, κοντα στα χαλικια
δροσιζεσαι
και πνεεις της αυρας.
Πουλακι της θαλασσας
μεινε
μαλακο
φτερα πουπουλα χνουδι
ασπρο μαυρο
ξαφνιασμενο στις αυρες
που με κινουν
νεο εφηβαιο
εδω αιδοιο.
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Σαν ξαφνιασμενο ξαφνικο πουλι
απ τα φυλλα απ το νερο η απ το χωμα
ματια κοιταγματα
χειλη φωνουλες
σωμα κινησεις λεπτοτητας,
διπλα μου.
Ν αφεθεις να γυμνωθεις
κινεισαι μιλας κοιτας.
Ετσι γινεσαι ερωτας
και σ εχω, το διπλα πραγμα
που ακουμπαω η παιρνω
που πινω
μ ανοιχτα ματια η ονειρο
κοριτσιου, εσενα
που ερχεσαι.

*

Αλλη μακρινη κι ερχεσαι
γυμνη κινηση
ματιων της ορασης
δροσερων στηθιων της καμπυλης
ζεστου εφηβαιου του ανοιγματος
της υπαρξης
του αλλου σωματος σου σε μενα
εδω.
Κοιτας πουθενα
μιλας παντα
εισαι εδω.
Ταραξου η πετα
σ αυτη τη γυμνοτητα.



Ζεις.
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Δεντρο ψηλο φυλλα αμετρητα
των ωραιων κλαδιων
των μικρων πουλιων
ολο στον ανεμο και παιζεις
εδω παντα
και τωρα οπως η γλυκια μαυριλα
που απλωνεται κυλαει παιζει
οπως εσυ, δεντρο του ανεμου,
ανεμος μαυρος γλυκος
του εφηβαιου,
εφηβαιο τριχουλες πουλακι
που σπαρταραει της ζωης
της γλυκιας μαυριλας
που απλωνεται διπλωνεται γινεται
πουλακι πουλακια στα ωραια κλαδια
αυτου του δεντρου, φυλλα του ανεμου.

*

Και μετα βαραινεις
ματια χερια σκληρα
ψυχη πελεκημενη
ξυλο γερο στις αυρες.
Ομως ακουμπας
κι ανασαινεις το βαρος σου
γερνεις στηθη στις παλαμες μου
μεγαλα
γλυκα το βαρος σου
υπαρξη του ερωτα
βαρος φοβου της ανασας
που σ αφηνει νερο.
Φοβασαι το βαρος σου
ετσι κρατησα τα στηθη σου
κι εμεινες.
(Βαρος κι η σκεψη σου,
γειρε την στηθη
ανοιξε την ποδια μεγαλα
νερωσε την στο βαθος του τιποτα
βαρος βαριας σταγονας).
Εμεινες ανοιχτη λαχταρα.
Μενεις ανασα.
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Απ τα κυματα το νερο του αερα
αμιλητη
στον απαγγειο εξωστη της νυχτας
της σιωπης
πανω απ τον κλειστο μικρο κηπο
ελαφρη σωμα ενδυμα
μεσα στην ανασα των λιγων ολων
στην ανασα μου αναπνεεις
γυμνα στηθη στις παλαμες μου
και μιλας ολοκληρη σωμα
της γυμνοτητας που ειναι αφημενη
στα πραγματα.
Ετσι λουστηκες γυμνη το νερο
που ηξερες που εκανα του κοσμου
και σενα
λουστηκες το νερο μου
και σου κυλαγε και σε κυλαει
ολογυμνη.

*

Ειναι νερο κι ειμαι κι εγω
και το πινω ολοκληρος
και κολυμπαω
ανασα ζωης κι ορμη
αγρια για το νερο
κι ερχεσαι εσυ γυναικα
και γερνεις τρυφερο κοριτσι
μαλλια ζεστα
η πραγματικοτητα σωμα
που το πιανω και μιλαει
στομα γλυκο
του νερου
που τ’ αρχιζω παλι
αγριο κλαδι ολου του χωματος
και μιλαω,
μιλημα νερου μιλιομαστε
της γλωσσας αυτης που κυλαει
στομα και σωμα
ζωντανη.
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Τα βουνα αλαφρα παλλονται
με τις κοκκινες φλεβες τους
κι εσυ τις ανοιγεις ποταμια
γλυκιας γαληνης,



αφημενη ολοκληρη απλωμενη στα χερια μου
στην αγκαλια μου
μαλλια κλειστα ματια στηθη
σωμα αλαφρο παλλομενο
στα ποταμια φλεβες του κοσμου
κοκκινες απ τα ματια μου
ζωντανες απ τα χερια μου
οπου παλλεσαι αλαφρη με τα βουνα.
Γαληνευεις δυναμη του αιματος
της αναπνοης του νερου,
ματια κλειστα χειλη ανοιχτα,
σε κραταω.
Ετσι θα τιναχτεις
ζωη του σωματος δυναμη των βουνων
τρανταγμα των χεριων μου
των ματιων μου αιωνας.

*

Υπνος αλαφρος του δροσερου κοριτσιου
στην αγκαλια μου,
μαλλακια τρυφερα λαμψεις ζωης
στηθη που με γινονται
κινουνται μαλακα
στο αερατο φορεμα
του σωματος του κοριτσιου που κραταω,
χερια αφημενα ποδια ενωμενα
που τελειωνουν ερχομος
σε μενα,
που κραταω ολοκληρο
το ελαφρο δροσερο κοριτσι
σ ολο το ταξιδι
αφημενο στην αγκαλια μου.

49

Κομματια πετρας και νερο
βραχια στη θαλασσα
κολπος παρθενος
κι εσυ γυμνη
μαλακη στην ευγενεια
του νερου και του βραχου
μελι στο μαρμαρο
σταλαζοντας τραγουδας
βαθια φωτεινη πηγη
μοναχη.
Της μοναξιας ερχομαι
αερας και τερψη της υπαρξης
στα βαθια και στα στερεα



νερο και πετρα
στον κολπο αυτο που ζεις κι εισαι
κολπος της υπαρξης
και σταλαζω μελι
εδω
σ αυτο τ ωραιο νησι της αιδως
που αγαπαω κι εισαι
σεβαστο, αιδοιο.
Πιες με
ωκεανος ερχομαι.

*

Καρπος, μυγδαλακι που ανοιγει
κι αφηνει τροφη στο φως
ά αφη στα πουλια
η αλλος τρυφερος της αυρας
πρασινος που γελαει
αναμονη, πραγματικος,
μ οποιο ανοιγμα ανασα ελευθερη
νερο δροσερο και μονο
τερψη της υπαρξης,
αυτο
ετσι ηδονη με γαληνευεις
κι αφηνεσαι.
Λοιπον τρεφονται τρυφερα φυλλα
πετανε φτερα πουλια
πραγματοποιουνται πολλα πολλα πραγματα
κι εσυ
κοριτσι γυναικα γνωση
γινεσαι
ματια ηρεμα
χειλη μιλημα
μαλλια γλυκα πολλα πολλα.
Ετσι εισαι στηθη που χαϊδευω
ποδια ησυχα που ανοιγω
κοιλια γαληνια που γλυκαινω.
Ανασαινω και μιλαω,
σε κρατω και παω,
φτανω και γνωριζομαι
αφη τροφη θρεψη
τρυφερη.
Φτιανε φτανε καρπος
πραγματικος.
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Γυναικα στην αμμουδια
με λευκο λεπτο ενδυμα



και με το δεος της θαλασσας.
Τα κυματα μπροστα σου στην ανασα μου.
Βρεχοσουν κι ολο μ εγδυνε η αυρα,
μπηκες στην απλα
κι ησουν η δροσια των ματιων μου
στο διαφανο νερο στο διαφανο ενδυμα,
με το μαυρο ωραιο εφηβαιο
του σωματος σου της θαλασσας
μπροστα μου κοντα μου.

*

Κρυσταλλο νερο κι ενδυμα φως
σε παιζουν των κυματων
και των χεριων μου
που σε πιανουν και σ εχουν
πρωτη αφη
στα στηθη και στο εφηβαιο
στα ωραια σου ανοιγματα.
Φωναζεσαι σκορπια λαμψεις
στα χερια μου της ευτυχιας.
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Ησυχη και γλυκια, δυνατο
κυμα τερψης
πραγμα τελειωμενο
μ ακουμπας ξαφνικα
γνωστη.
Με κοιτας και ξερεις.
Ελα μαλλια κοριτσι αφημενο
ηδονη ψυχης ζωης.
Εχεις ολη την τερψη
σωμα βαρυ στα βαθη μου
γλυκο να κυλανε νερα
πλατια ολα φανερα
επιφανεια τερψης
να τερπεσαι γυμνη
ανοιχτη και μονη
στο μονο αυτο κοσμο
ολοκληρη
ανασα πλατος κυμα
γνωση ζωης,
κυμα δυνατο τερψης
και γαληνης πραγματικης.

*

Αναστημα τρυφερο αρχιζεις την υπαρξη



στο σωμα αυτο που ειμαι
αθανατος
μιλωντας γευση κι αφη κι αρωμα
ενα στομα
και μιλιεμαι νερο
αθανατο
να εχεις ν ακους να πινεις
ενα στομα αυτου του σωματος
της αθανασιας,
αυτη η αθανατη γλωσσα
τερψη.
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Τα ματια σου ψυχη λαμπουν
και με κοιτας ολοκληρη
ζεστα της ζωης
στην πατριδα της, στην αγαπη,
λαχταρας μυρωμενη
και τελειωμενη.
Σε κοιταω που με κοιτας
κι ομορφαινεις
λαμπερος ποθος
η χρυσαφακι αφημενο στην απλα αμμουδια
προς τη θαλασσα.
Εισ εδω κι εισαι μονη
και γλυκια, αλλο σωμα
κοριτσι.

*

Ο χρονος τα πραγματα νερο κυλανε
κι εσυ μενεις στη γλυκα σου, φορεματα
που ανεμιζουν και βρεχονται
στο νερο που ξερεις
το νερο που σταλαζει ψυχη σου
που λαμπει ματια σου,
νερο με κοιτας
και σταλαζεις γλύκα, κλαμα
της ομορφιας
για το νερο που ξερεις
το ζωντανο, τα κυματα
και το κοιτας ακινητη.
Το νερο
που ξερεις γυμνη κι ολογλυκια
στα ματια μου κι αφηνεσαι
ζωντανη, κυματα
μυστικα λαμπερα και μονα
στην απλα αυτης της υπαρξης.



Ξερουμε.
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Αυγη κι ησουν κοριτσι
για μενα
σ ολα.
Πεταγα και κοιταζες
επινα κι ειχες την κουπα.
Κοριτσι στην απλα ζωη μου
ωραια ματια
δαχτυλα που ξεραν.
Ησουνα η παρουσια σου.
Ετσι μενεις στην αθανασια των πραγματων.

*

Ολη η δυναμη της πετρας
ολη η ροη του νερου
ολη η απλα τελειωμενη δυναμη
που ειμαι υπαρξη
ηταν ελευθερα στη γυμνια σου
που ησουνα ζωη.
Ζωη του ζωντανου, του ιδιου ζωου.
Ευτυχια ο ποθος σου και γαληνη
στη γαληνη της δυναμης μου.
Ετσι μενεις,
γδυσου να το δεις.
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Λοιπον, κοριτσι, πλαφ
(ανοιγω τις στιγμες τις σπαω χαντρες
μεχρι τα παλια ματια τ αγριμια
στο σανιδι κοντα που μουσκευει τωρα η βροχη)
λεω να πω με χαρτι και μολυβι
και να εισαι,
γλυκια καρδουλα ερωτευμενη,
ομικρον που παιζεις στρογγυλο κι ελευθερο
σ ολες τις λεξεις για ολα
η γιωτα μυτερο τρυφερο και μικρουλι,
κλειτοριδα της γλωσσας, χορταρακι
η τελος παντων αλφα οπως αααχ
η χα χα χα η χασκεις
στη λαχταρα της πραγματικοτητας
η οπως τ οστρακο της αιδως
(εσυ πεστο αυτο η αιδοιο η θεμου)
ανοιξε!



(λες)
ανοιξε, σου λεω, εχει ανοιξει
και βγαζει ψυχη και δακρυα
που σε σκορπανε ωαρια
― ετσι α
μανα μου

κοριτσακι μου, που πηρες ολο το βαρος του κοσμου στο κορμακι σου
και μειναν τα ματια σου ετσι,
οχι ομικρον η γιωτα η αλφα,
ματια σου θαμπα
μπροστα απ τη δροσια
τη δροσια
(τη δροσια, οστρακο, σου λεω)
της ομορφιας
της ομορφιας της ψυχης σου.

Λοιπον, δε σε ειπα.

*

Τετια αποδοχη τετια ετοιμοτητα
τετια αγαπη
κανουν τις στιγμες σου ολοκληρες ψυχη σου
και εισαι ξαφνικα παντου,
θελω να πω φαινεται πως εισαι παντου
οπως φαινονται τ αντικειμενα
κι η κουρασμενη εσυ.
Ετσι λοιπον σε ζω

ταραταμπουμ
τιραρα ταραρα πεταρα περατα πειρατα
αρατα και πηρατα (κουβεντα της γιαγιας μου, θηλυκια μου)
αλλα με γλωσσα οριστικη, οχι με κραυγες
μ ερωτα ζωης οχι οδυνη της σαρκας
σαν αυτη που ζεις, ανεραστη
παρθενα παντα σ ολα γιατι εισαι εσυ,
χαριτωμενο κοριτσι που πετας τις λεξεις
να γυμνωθεις,
δε μιλανε ετσι
αλλιως μιλανε ξερεις πως μιλανε,
με θυμασαι παντα;
ελα λοιπον
―στη δροσια σου
στη γλυκια φλογα σου
στη λαμψη σου

κοριτσι γυναικα ματακια μου
γκρρρμ μπρρρρμ φρρρρμ
φρρρ φρ φουτανι μου
φουτανακι μου γουνακι μου
γυναικαουλι μου
―ΜΙΛΑ ΠΙΑ!
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Λυγισμα, φυλλο, καρπος που τρεμει
απ το νερο του γλυκος,
πραγμα ολοκληρο
κι εισαι ολοκληρη
σωμα λυγερο της γυμνοτητας
μαλλια δροσερα των φυλλων
τροφη της ζωης του καρπου
στο λυγερο κλαδι της γυμνοτητας
τρυφερα και γλυκα,
τρωγεσαι θρεψη του κοσμου
που φτιανω.

*

Σε δροσερες αυλες
που γερνουν ευωδιαζουν λουλουδια
η απουσια σου
ανασα ζωης.
Θα ρθεις.
Φορεμα αλαφρο
ασπρο και μαβι
θροϊζεις στις σκιες
σωμα λευκο ξερεις την απλα
σαν πουλι,
ερχεσαι στην καμάρα
στην κάμαρα.
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Κοριτσι της δροσιας αλαφρο
μες στα χερια μου τα ευτυχισμενα
αναπνεεις και μοσκοβολας
νερο της υπαρξης
αργο σταγονες
γλυκας
δικης σου δικης μου του κοσμου αυτου
που σε κραταω στην αθανασια.

*

Ξερεις κοριτσι αφημενο μου
υπαρξη δροσερη ελαφρο σωμα
ντυμενο στην αγκαλια μου
τρυφερο κεφαλακι μαλλακια μου
δαχτυλα που βρισκετε την αληθεια
στοματακι που μιλας πινοντας



αιωνα εμενα νερο,
κοριτσι γυναικα ξερεις
αυτο που ξερω, αυτο.
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Ωραιος που θα ηταν ο κοσμος,
(Λιλα και Λαλη και Λαλη και Λιλα)
στα ματια μας και στα σωματα μας
να τον ακουμπαμε σαν κι εμας
ωραιος που θα ηταν ετσι ο κοσμος
οπως εμεις
ετσι
ωραιος που ειναι ο κοσμος
και τον εχουμε προσωπα
κοινωνια του ποθου των τριων
των χιλιων που θα ηταν
αυτου του κοσμου
εδω τωρα
ωραιος κοσμος
(Λιλα και Λαλη και Λαλη και Λιλα).

*

Λαχταρα του κοσμου του ανθρωπου
του αλλου των αλλων κοντα μου
εσενα κι εσενα, δυο
μ ωραια λαμπερα γυμνα ματια
που μ αφηνετε ελευθερο
να ειμαι και να σας εχω και να ειμαστε
στο ζωντανο αερα, να κυλαει το νερο
στα ποτηρια μας στα σωματα μας
σ ολα μας τα θαυματα
κοριτσια που εισαστε ετσι
εσυ κι εσυ κι εδω
σ ολα τα ζωντανα και τα ωραια
στην πραγματικοτητα που μας εχει
και την εχουμε μαζι
τρεις της λαχταρας
αυτης σας κραταω σας παιρνω
για παντα στον αιωνα
ετσι
σαν το νερο.
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Μαλακο φτερο δυνατο γερνεις
μπροστα μου, μενεις



ακινητο στις αυρες και στ αρωματα
της υπαρξης ολης που σε ζεσταινω,
πουπουλα δροσερα στο τελειο χωμα
του νερου,
ποθος καθαρος σαν τα χαλικια
του ποταμιου που παει στη θαλασσα,
εκταση, απλα
μεγαλη που ταραζεται
ολοκληρη, φτερο
κι αλλο φτερο, δυο φτερα
ωραια, πουλι
του ποθου της αγαπης.

*

Φρεσκος αερας ψυχης, γυμνοτητας
με τυλιγεις λευκο ντυμα
ποθου και γλυκας
κι αληθειας.
Με κοιτας τωρινη αιωνια
του ερωτα.
Εισαι μνημη μελλον πραγματων
που μενουν ακινητα χρονος
του τιποτα.
Τωρα σταζεις
ποθος μαυρο λαμπερο νερο
γλυκά.
Μιλας κοριτσι
γυναικα των πραγματων
ησυχη σαν τη δημιουργια.
Ειμαι τωρα και μιλαω
δημιουργος
φερνω νερο.
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Αγγελικη χαρα, κοριτσι της υπαρξης
σε κραταω λεπτη
σωμα κλαδι μ ολα τα φυλλα του
και τα πουλια ολα
που κελαηδανε,
σ εχω ολοκληρη οπως ειμαι
της ευτυχιας της υπαρξης,
μοσκοβολας δροσιζεις
γινεσαι
ανασα ακουμπημα χαρα
γλωσσα ολοκληρη
αγγελικη.



*

Σταγονα που τρεμει, κλαδι
τρυφερο στ αερακι της ψυχης,
κορμακι ζωηρο χαμενο
στην απλα των ματιων
μεθησμενο ξενο,
ζεις.
Ολα σου φευγουν
και φευγεις,
σταζεις, καρπιζεις, μαθαινεις,
ερχεσαι
νερο του ποθου.
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Με βρεχει η παρουσια σου με λουζεις
υπαρξη που με κοιταει
σωμα ζωντανο, ερχεσαι
να μ ακουμπησεις
πραγμα ολοκληρη
ζεστά, σωμα.
Κινεισαι αλλα μενεις
εδω
προσωπο στηθη κοιλια
χερια ετοιμα,
κοριτσι της αγαπης.
Αγαπας το ρυθμο
του κοσμου και το δικο μου
ρυθμιζεσαι και γυμνωνεσαι
δυνατα μαλλια ζεστο εφηβαιο
μιλας στομα της υπαρξης
ανοιγμα του τιποτα
και με λες νερο
σταγονα μονη και μοναδικη
της γλυκας.
Εισαι το τραγουδι της.

*

Οι ευχες ειναι πραγματα
κι ολη η χαρα ευχη δροσερη
οπως το σεντονι στο κρεβατι σου
η ενα μικρο δωματιο στον κοσμο,
δροσια τερψης.
Η ευχη ειναι τερψη
της αφημενης υπαρξης
που γινεται νερο να πινεις
ολοκληρη σωμα προσωπικο



διψα της ουσιας
του προσωπου μου.
Γινομαι πραγμα το τιποτα
και ζεσταινεις χωρος πραγματικος,
ετσι μιλιεμαι και με πινεις
το τιποτα των πραγματων νερο
δροσερο τερψη ευχης
στον κοσμο σπιτι σου.
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Αγαπη ψυχη σαν το σκοταδι
που ερχεται αργα ζεστο
στο αιμα κι ειναι γνωση.
Αγαπη κοριτσιου γευσεις αρωματα
χρωματα και γραμμες
ασπρες στο γαλαζιο.
Λουλουδια πεφτουν
ασπρα στο μαυρο.
Τρεμουλιαζεις παλλεσαι
ποθος της υπαρξης
ματια που με ξερουν.
Χυνεσαι νερο στην απλα.

*

Καλαμι στης αυγης τον αερα
που τρεμει με πρασινα φυλλα
κοριτσι στην αυγη των πραγματων
της υπαρξης
αργα τρανταζεσαι χυνεσαι
λογια μεθησμενα
ενα με μενα
σωμα δυνατο.
Ετσι μενεις ευτυχισμενη
αφημενη
γερνεις κορμακι μπλουζακι
στηθακι λευκο
δροσερο.

62

Ψηλη σωμα δυνατο
ερχεσαι στηθη εφηβαιο
αιδοιο κοριτσι
χαμενο, μονο σωμα ψηλο
ντυμενο, ετσι εαυτος.
Μενεις εδω



ζεστη και μονη
ψηλο σωμα.

*

Ισο μου αναστημα
ολοκληρη αγκαλια
σ εχω
κοριτσι στηθη δυνατα
χαμενα γελαστα ματια
ωραιοι γλουτοι,
ντυμενη, πυκνο εφηβαιο
ψηλη, ανοιγεις
να ρθεις
και μενεις μονη
ψηλη δυνατη και χαμενη.
Σε ξερω ολογυμνη.
Θα το δεις
ζεστη μονη κι ωραια
ολοκληρη.

63

Χρυσο κι αρωματα
και γευση γλυκια της ζωης
οπως ενας καρπος ενα κοριτσι
αληθινο κι αθανατο
η τρια κοριτσια ονοματα
αυρες της υπαρξης
Μάνια κι Οργώ και Ροδάλια
μαλλια του σωματος της γλυκας
Μανια μανια μελιμαυρη
μονο ησυχο δυνατο νερο
κι Οργω ορθη ορθη
βαθια ως τη σταλα της τερψης
και Ροδαλια ροδινη κι ωραια ωρα
κι ηρεμη ενταση της ζωης,
Οργω και Μανια και Ροδαλια
φορεματα γευσεις κι αγγιγματα
πραγματικα της γυμνης αληθειας
ως την ακρη του βαθους
Ροδαλια κι Ορθω και Μανια
εδω τωρα της αθανασιας
που σταλαζει γλυκα χρυσαφι
στην απλα μου τη χρυση
να λαμπουν
κοριτσια Μανια
της γλυκας Οργω
και της ζωης Ροδαλια,



τωρα.

*

Ηδονη αρωματος γευση
που φερνει τα κυματα
και το αργο νερο
ερχεστε στην αναπνοη μου,
λαμψεις τρυφεροτητας
αρχες της αισθησης
γλυκα μονη,
Μανια, Οργω, Ροδαλια
ονοματα φωνες σωματα
της τερψης,
Ροδαλια Οργω Μανια
ακουμπημα ερχομος τελος
στα γαλαζια
Οργω Μανια Ροδαλια
σταζεις ανασα ηχος
σας λεω
Μανια Οργω Ροδαλια
Ροδαλια Οργω Μανια
Μανια Ροδαλια Οργω
ω σας λεω.

64

Φωνη μακρινη και κοντινο κοριτσι
μιλημα τελειωμενο
σταλαζεις γλυκά.
Εισαι γυμνη με φορεματα
ο απλος λογος της αγαπης
στον κοσμο.
Ησουνα κι ηρθες,
μιλας η υπαρξη
στηθη χειλη
κοκκινα, η αγαπη.
Πουθενα ντυθηκες
να γδυθεις εδω.
Τωρα μιλας.

*

Ολα ειν ετσι
της ανασας σου, του ανεμου
του λαμπερου αερα
που αρχισε αρχιζει θ αρχισει
να μιλαει να κυλαει
να διψαει



νερο
και διψασες διψας θα διψασεις
ομορφη κινηση ευγενεια
δροσερο κοριτσι.
Πινεις καυτο νερο
λαμπρο
σταζεις ετσι
ετσι ζεις.

65

Σταλες νερου λαμπουν τα ματια σου
και τρεμουλιαζεις δροσερη
σωμα της ψυχης στ ωραιο σου φορεμα.
Με κοιτας ανασα μου
κι ερχεσαι στηθη αγνωστα
να τ ακουμπησω
να γινουν γυμνα
εξω απ το φορεμα σου
βγαλμενα εμενα
δροσερα τρυφερη αφη
προσωπου πραγματος του κοσμου
εσενα.

*

Τωρα αναπνεεις ετσι
κι αγαπας
σωμα της ζωης.
Αναπνεεις την αναπνοη μου
στις ωραιες γραμμες του κοσμου
μονη
σαν τη γυμνοτητα σου,
ανατριχιαζεις
κοιταγμα και σωμα
των πραγματων ολων
που σε ξεχωριζουν
γλυκα που δινεις και παιρνεις
που εισαι, για μενα.

66

Λιτη γευση κοριτσιου
που φευγει εχει φυγει
ειναι φευγατο
σωμα λυγερο των χεριων μου
φιλι του τιποτα.



*

Σε κρατουσα σωμα απουσιας
παρουσιας,
ελεγες τιποτα
ολα,
κοριτσι στο φορεμα αυτο του κοσμου
γυμνο πραγμα
στη ζεστη μου αισθηση
πραγμα το τιποτα
στα χερια μου της υπαρξης.

67

Η ομορφια με τελειωνει,
η ομορφια σου
μαυρη γλυκια κι αθωα
στα σπασμενα του κοσμου,
τελεια ηρθες ετσι κοντα μου
στην αγκαλια μου,
εκλινες στη λαχταρα μου
στη χαρα μου.

*

Αναμεσα στα μεγαλα νερα
και τους μεγαλους δρομους
ψηλη μελαχρινη
μ ανοιχτο φορεμα
και μαυρο μικρο τρυφερο
ενδυμα της ομορφιας
σαν το εφηβαιο σου
και τα μακρια μαλλια σου,
ετσι κοριτσι κι ομορφη
στολιδι στα σπασμενα του κοσμου
γλυκο ψηλο μελαχρινο μου κοριτσι
σταλαγματια μου.

68

Αερας πουλι να σε
η ανασα μου
γνωση κοριτσι
εισαι μπροστα μου
η ψηλα.
Υπαρχεις προσωπο μου.

*



Θελεις. Αυτο εισαι
κι αυτο σ εχω
κοριτσι καθαρο
μικρο σαν οστρακο του κοσμου
θαλασσινο της υγροτητας
που με βρεχει,
θελω κι εισαι κοριτσι εσυ τωρα
πραγμα θελημα
κι ειμαστε πρωτα.

69

Σχεδιο ασημενιο στο μαρμαρο
που λεει το αλλο
το μελι να κυλαει στον κοσμο
που γλυκαινει το αλλο
τη γραμμη της υπαρξης
της ευγενειας της σιωπης,
το κοριτσι
που μιλαει αναστημα σωμα
ματια ακινητα
γλωσσα θεα.

*

Δεν ειπες τιποτα απ οσα εχουν ειπωθει,
εγραψες μοναχα την παρουσια σου στα χαρτια
κι ετσι γυμνωθηκες
μυστικη ολοκαθαρη
και δεν ειπωθηκες,
εισαι
μυστικη ολοκαθαρη
η αγαπη
εμενα που ειμαι.

70

Σε κραταει το χερι μου
κι ανασαινεις της ζωης
ακινητη κοντα μου
κοντα μου, σε κραταω
γυναικα
κι ερχεσαι
και μενουμε εδω
αντρας και γυναικα
ενα, οπως ολα.



*

Το στηθος σου τα χειλη σου τα ποδια σου
η κλειστη σου πηγη
ετσι μενεις,
γυναικα των γυναικων
των πραγματων.
Κραταω τις πετρες.

71

Ευτυχισμενη γυμνοτητα στο γυμνο αιωνα
του κοσμου της θαλασσας των ματιων μου
κοριτσι
σ αυτη την καλυβα της θαλασσας
που τραγουδαει πραγμα τελειωμενο,
ολ αρχιζουν για σενα τ αρχινισμενα,
οπως ο αερας φως νερου
που σε χαϊδευει ψυχη
στα μαλλια στα στηθη στο υγρο εφηβαιο
σε μιλαει ολοκληρη ευτυχισμενη
αυτη τη γλωσσα
τη γλωσσα μου που σε λεει γραμμενη,
γυμνο κοριτσι
ευτυχισμενο της ανασας μου
που σ εχει τελειωμενη στον αιωνα
ερωτα.
Γελας βρεχεσαι προσωπο μου
μιλημα μου,
λα ελα να.

*

Μικρη με μαυρο στην απλα αμμουδια
ως μακρια στα γαλανα βουνα,
παιγνιδι στην απλωμενη θαλασσα
τη γαλαζια τη γαλανη που εδω αφριζει
ασπριζει
τρεμουλιαζεις γλύκα την υπαρξη
γυμνη της αληθειας σου.
Ειμαι παντου
φυσαω λαμπω απλωνω
και γινεσαι υπαρχεις κοριτσι
που ανοιγεις κλεινεις γλυκαινεις τον ερωτα
την μονη μονη μονη αγαπη
αυτην εδω
που λαμπουν τα ματια μου
που σταζω μονος
που πινω σ αυτη την καλυβα



καρδια της απλας
του αμμου και της θαλασσας
κι αποπανω ο ηλιος.
Παρτον και διψα
(με ηπιες).

72

Λουλουδι μεγαλο στην απνοια
λευκο
μοσκοβολας υπαρξη κοριτσι
σιωπηλο
με φωνη το σωμα σου τα χειλη σου
τα ελευθερα στηθη σου τα ματια σου
γλυκια, σ ακουω εαυτος.
Αυτη η γλωσσα σ εχω.

*

Γερνεις γελας λαμπεις
μονη στη διαφανεια
σωμα.
Υπαρχεις πραξη πραγμα
ο ποθος
της αλαφρης ελευθεριας
που πεφτει φορεμα
στα ζωντανα σου στηθη
στα ποδια σου στ ανοιγμα
ως τα καθαρα ματια.

73

Γλυκια που ν η αγαπη,
κοριτσι με γλυκα ματια
που τραγουδας ολοκληρη.
Αργα σταλαζεις αρωματα χρωματα ψυχης
αισθηματα πραγματων
που τα δινεις στο φως
και χαιρομαι.
Τ αγγιζω τα χαϊδευω αργα
κι εσυ ολο γλυκαινεις,
ο,τι ν αγγιξω λαμπεις
και γλυκαινεσαι,
ο,τι να πω τραγουδας
κι ομορφαινεις,
ο,τι να ειμαι
εισαι της αγαπης.
Σ αγγιζω.



*

Λαμψη στο νερο που κυλαει
ψυχη κι ανασα
με κοιτανε τα ματια σου.
Σιωπη της γλωσσας
τιποτα.
Εκει αφηνεσαι
μιλημα λαμπερου νερου
καταραχτης.

74

Επαιζαν τα ματια σου,
τιναζες αλαφρα το φορεμα σου
κι ελαμπαν δροσερα οι μηροι σου
κι ερχοσουν οικεια
κοριτσακι με ματια υγρα
νερο ψυχης.
Τρυφεροτητα κι ασπραδα
της αρχης.

*

Τωρα μιλας ντυμενη
χρονο λαχταρα κι ανασα
του ποθου,
ερχεσαι ολοκληρη
γυμνη του χρονου
και σε κοιταζω.

75

Μαυρα μαλλια δυνατα και τα ματια μου,
τρομος γλύκα της ομορφιας
ανασες τερψης
και λαχταραω.
Βλεπω, ακουω, μοσκοβολαω τ ανεγγιχτο
υπαρχω να τ αγγιζω,
να με κοιταζεις
εσυ.

*

Τωρα κοντα
το μεγαλο μαυρο γλυκο πουλι



μου γελαει μορφη
γνωστη
κοριτσι της αληθειας
που μου μιλαει
και την ξερω πια.

76

Γυναικα ηρθες απ τα παιδικα μας
στο χωμα και στο νερο του χωριου
του ποθου, σωμα
της γλυκιας ανωνυμης μαυριλας.
Κοιταω τα κουμπια που σε κλεινουν.

*

Οταν ανοιξε το φορμα σου ευκολα
κι ανοιξες στο ευκολο χωμα,
το νερο ειπε τ ονομα μου
κι εγινα σταγονες δικες σου
παιδικες λαμπερες γλυκες,
οι πρωτες μας σταγονες
της υπαρξης.

77

Λαμπουν λαχταρα τα ματια σου
του μεγαλου δυνατου σωματος σου
του ποθου σου,
φως υγροτητας
που μου μιλαει
κι ερχεσαι να μη σταματησεις
ολοκληρη στο γυμνο αερα
του μεγαλου ασπρου δρομου.
Ασπρος σε κοιταζω.

*

Δακρυα σταλαζεις την τερψη
της υπαρξης μου
το γλυκο μου ονομα,
αυτο τ ονομα σου
σωμα σου λαχταρισμενο.
Παλι λαμπεις ματια
στην ασπραδα.

78



Λεπτο κοριτσι γερμενο
στη βραδινη θαλασσα
με πρασινα ματια
και λεπτα δαχτυλα,
τι τραγουδας σωμα
υπαρξη μονη;

*

Μοσκοβολαει το κυμα αφρος
και σχεδια στην αμμο
που την πιανουμε πιο πανω
με ζωντανα δαχτυλα κοντινα.
Τωρα σ αγγιζω, τωρα σε χανω,
μα βρισκεσαι διπλα μου, αναπνεεις
αυτη την ανασα της απλας
γλυκα που μ εχει.
Στον ιδιο μονο κοσμο.

79

Νερο λουλουδιων φως ματιων
ανασα χρυσαφιου κι ασπρης πετρας
προσωπο της μιας αγαπης
αυτου του ευαισθητου τελειωμενου κοσμου
κοριτσι του παλμου της σιωπης
ξημερωνει λουλουδια και πλατυ νερο
κι ηλιος μεγαλος, καφτος.
Υγροτητα και φλογα.
Μολις τελειωσε τον κοσμο το χερι μου
τ αλλο φερνει απεξω κοκκινο λουλουδι
τα ματια μου τραγουδανε την αθανασια
του να, ετσι ειμαι.
Ετσι ανοιγεις γυμνη
και με περιμενεις μονη με τον κοσμο
σταλαγματιτσες δροσουλες νερο.

*

Διψας ηλιο και νερο
φως υγρο
δυνατο πραγμα,
μιλας ουσια
της απλας η καλυκας η στομα
γελαστο,
σβηνεις
κορμακι τρυφερο δυνατο κι αφημενο
μονο,



ευτυχεις.

80

Ολα υπαρχουν ολα ερχονται
ολα ψυχωνονται παρουσια
μοσκοβολανε πραγματικοτητα
εαυτου, εσενα κι εμενα
που να με παλι αντρας
ποιητης σου δημιουργος της γλυκας
της ψυχης σου που κυλαει και μοσκοβολαει
και γελαει σταγονες
υπαρξης, αυτων των δακρυων
του ποθου να γινεις,
γυναικα ζεστη τρυφερη μαυρη,
αυτο που εισαι,
ανασα του κοσμου, φωνη μου.

*

Διαφανεια στη σκληρη μου οντοτητα
βαθος γλυκο και φωτεινο
που με κλεινει και με σταζει κι αφηνει
νερο ελευθερο και μονο
εαυτος
να ειναι ο κοσμος και τα πραγματα του
αληθινα, γυναικα
γλύκα ζεστή μαυριλα ελευθερια
που σφιγγεις τωρα εδω σωμα
τη δυνατη μου οντοτητα
σωμα κινουμενο
γλωσσα ειπωμενη,
γυμνωμενη γυναικα του νερου
της υπαρξης, κολυμπαω
πεταω γελαω μιλαω
η οντοτητα, κοντα σου.
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α

H πραξη μιλαει
στομα στο ζωντανο
που την ακουει γερο
νερο, η πραξη ανοιγει
ορθη κι ελευθερη
γυναικα να καθεται να ερχεται
εδω εσυ
ζωη γυμνη σ’ ωραια φορεματα
δροσερα κι απλωμενα, η πραξη
κλεινει αφηνει παιρνει
κυλαει νερο
ελευθερο καθαρο,
η γλωσσα λεγεται πραξη
και με λες.

β

Oπως περπατας ωραια στους δρομους
με λαμπερα ματια κοκκινα χειλη
καθημερινη γυναικα
ετσι ευτυχισμενα θελεις εμενα σε σενα
χερια φορεματα φτερα ποδια ορθα
ανοιγμενα
πανω στης πορειας σου το τελος
στην ακρη ακρη μου που κλεινεις
να πετας αρχινησμενο σωμα
της γλυκιας λαχταρας που ανασαινεις
ανοιγμα μικρουλι μια σταλιτσα
σταλα και σταλαγματια
κι ενα
ολη εσενα ολο εμενα.



82

α

Aρχη ζεστή απλωνεται
γυαλαδα σταλαγμος σπασμος
ζωης που ανοιγει και παιρνει
προσωπο που βλεπει
ματια μεγαλα παρμενα
της φωνης που τρανταζεται σωμα
δυνατο εδω κι εσυ
δυναμη κι αγνωριστη
γνωση.
Mαυρα μαλλια ματια γλυκα,
τελειωσε κι αρχιζει,
κοριτσι συνεχιζεις
οπως τελειωσες
κι αρχισες, λυγμος φωνης
ειπωμενης ακουσμα μου
μιλημα μου. Mελι.

β

Aγαπη φως ανοιχτο
ζεστων ματιων των ζωντανων στηθιων
του γεματου ανοιχτου σωματος
που με γεμιζει κι ερχομαι ελευθερος
γερος νεος και θεος
ροη τρυφερη τρεμουλο
που σε τρανταζει σωματικη
οση ο κοσμος
οσος εγω
ποση οση η γλυκα
οπως το νερο στη ροη ελευθερο
μονο του, ετσι
μ’ αγαπας.

83

α

Aσπρη φλογα φυλλα αρωμα



φορεματος ελαφρου ανεμου
που απλωνεται διπλωνεται
φαινεται διαφανο και πραγματικο
στη λεπτη εσενα,
γερνεις μενεις εισαι
καθαρη σωμα και μαλλια μέλι
τρυφερο λουλουδι.
Mαυρη στο ασπρο
γυναικα στα διαφανα φορεματα
που θροουν φανερη
μακρινη στον αιωνα
τοσο κοντινη και μονη
με μενα.

β

Λευκο νερο της πρωτης δημιουργιας
υγραινεσαι ποθος ψυχης αερινη του σωματος
πεπλα του ανεμου της αθανασιας
αυτης της παρουσιας σου.
Eισαι, ζωη και αζωη, αυτη η αισθηση
που την κανω αφη
και δρομο γλυκας
αναμεσα στα πραγματα και στην πηγη σου
κι ως εξω της.
Σταλαζει διπλα σου.

84

α

Eρχεσαι απνοια πνοης αχνα
ζωης ξεκινημενης απο φωνη
προσωπο ολοκληρο μιλημα μου
και λες το ιδιο το ξερω,
το σωμα σου ολοκληρη
ψιθυριστη, κοσμος που αρχιζει
θροϊσμα της απλας χνουδι
της μαυριλας σου
κι υγραινει λαμπει απλωνει
βραδυ στο πρωι πρωι το βραδυ
γλυκα.
Aνασαινεις ψιθυριζεις βογγας



μιλας ολανοιχτη φωναζεσαι
ουρλιαζεις “τουτο κι αλλο κι αλλο
να με παρ’ το
αλλο δεν ειναι
ειμαι εισαι”,
ερχεσαι ζεστα ψυχης
που φεγγει γλυκα.

β

Σπειρες παλμου παθος
αγριο κι αδειο
στη μεγαλη απλα
οπως αδειαζει το σχημα
των κοχυλιων η το σωμα σου.
Eρχεσαι και φευγεις
ανασα σιωπης
που γλυκαινεται.
Γινεσαι ποθος υπαρξης
αυτου που αγγιζω
και μ’ αγγιζει εσυ.
Eτσι ξερεις και εισαι
αλαφραδα ολου του βαρους
που σε παιρνει.

85

α

Mαυρη γλυκια και τελεια
με κοιταζες κοντα μου
μονη οπως τα πραγματα
κι ευτυχισμενη.
Σε λαχταρουσα
ολο φτερα
κι ησουνα ωραιο ποταμι
γαληνιο.
Aγαλμα σε περιμενα.
Σ’ αυτο το μαρμαρο πια
που σε πηρε η ασπραδα
ετρεξες ηρθες ομορφη
ομορφη ομορφη ομορφη
με φτερα χερια φως ματια
χειλη δροσερος



να σ’ ανασανω ζωη.
Zωντανα λογια.

β

Eφυγες στα πλατη στα βουνα στα ουρανια
αγγελικη και μονη.
Σε κραταω αγαλμα
παλμικο της ασπραδας σου
ολοκληρη για ολα της γυναικας
τελεια γλυκια και μαυρη
μαυρο μελι μυρωμενο
ελευθερη παντα.
Eτσι ητανε.
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Xωματοσπιτο στον καμπο
των πουλιων και των γρυλλων
και των ζεστων ασπρων προβατων
κι εισαι η πρωτη, ζέστα, γυναικα
εισοδος του σπιτιου του κοσμου
κι ειμαι παντα νερο ελευθερο
που το θελεις και το ηξερες
ακινητη αμιλητη του ζεστου κρεβατιου
στο χωματοσπιτο πανω στο χωμα
κι εγω ζωντανος.

β

Ξαφνικο νερο κι αλλη ανασα
κι αλλη ωραια νεα κινηση
βρισκομαι στα ποδια σου
που ζουν τ’ ονειρο
ανοιγμενα κι ερχονται.
Ωραια που μαθαινω πως ξερεις
κοιμισμενη ευτυχισμενη
κι εγω αρχιζω
να γινομαι πως ξερω.
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Πουλι απ’ τη δροσια της βροχης
στ’ αρωματα στη γλυκα
πετας ελευθερη
κοντα μου γυρο μου παντου μου
του κοσμου μας
που τον φερνεις κορμακι
και σταματας και με κοιτας
κλαδακι λυγερο τρυφερουλι
ολη η ευγενεια.
Kαλο κοριτσακι μου,
εισαι ολοκληρη
ολοκληρο.

β

Mατια σ’ ολα στο θεο
που ηρεμει κορμι ανθρωπος
σκορπια μαλλια που σταζουν
ησυχα πια
ματια μαλλια
και τα χερια σου ανοιγμενα
λατρεια που φερνουν αφη στον κοσμο
στις πλατες μου
κι ειμαι εδω εισαι εδω.
Δεν εγινε τιποτα
κι ηταν ολο ελευθερο
κι ολοκληρη ζωη
στην υπαρξη μου στα ματια σου.
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Θαλασσα κυματα μεγαλα κι απλα αμμουδια
κι εγω, τιποτ’ αλλο κι οι καλυβες
κι απλωνονται υψωνονται πετανε γραμμες
ψυχης και ζωης



κι οι ανθρωποι περπατανε ωραιοι
και φιλοι αγνωστοι.
Mονος μου με τον κοσμο
παιδι της υπαρξης μου.
Kαι να στην απλα οι γυναικες μακρια
στο νερο στην αμμο μ’ ομοια φορεματα
και σ’ ασπρα σεντονια του ανεμου
κι ανοιγουν εδω κι εκει
στη θεϊκη τους γυμνοτητα.
Hσουν εκει.

β

Aνασαινα καρδια και ματια ως νερο
ξαπλωμενος ολοκληρος στης ζωης την απλα
κι ολη μου η καρδια ελπιδα
κι ανοιξε να κι ανοιγει
ασπρο σεντονι σε σενα
ελευθερη μπροστα μου
μ’ ανοιχτο σεντονι ασπραδα του ανεμου
κι αφηνει το μαυρο σου ωραιο
μαυρο θεος στην απλα,
ω γυναικα γυναικα γυναικα ωραια,
ειμαι θεϊκη καρδια
κι ολη η γνωση μαυρο σου η γνωση σου
η γνωση μου
που ξερω και ξερεις και γνωριζομαστε
γνωριζει
μαυρο των ποδιων σου του ονοματος στην απλα
εδω.
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Kοριτσακι της αθωοτητας ορθο,
λατρευτικη μητερα σε υψωσε τυλιγμενο
του τραπεζιου βαθρου της απλας
μπροστα στα μακρινα βουνα
πριν εξω απ’ τη μεγαλη θαλασσα
κοριτσακι μικρο κι οχι γυναικειο
και σε ξετυλιξε



αγαλλομενο αγαλμα
στο αρωμα του δροσερου φωτος
κι εμεινες ολογυμνο
μονο.

β

Θεϊκη ζωη
αθωο κοριτσι πριν απ’ ολα
καρδια σωμα τελειο
με τρυφερα μαλλια του ανεμου
στομα μελι χερια φτερα
κορη αιδοια θεϊκη
μπροστα μου
γλυφη γραμμες αφη τρυφερες ανεγγιχτες
χνουδι του αιωνα
πλασμα μου ολοκληρο
κι ωραιο αιδοιο
η ερωτικη σταλα μονη
να, σε μεγαλωνω κορη
γυναικα.
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Aλφειος ποταμι του νερου
νεος κι ωραιος και ζωντανος
δυνατος με τα πρασινα και τη διψα
πρωτος σερνικος
περναει πεταει μπροστα μου
της γης και του γαλαζιου ουρανου.
Kοιταω παιδι
κι ειναι ολος εγω μεγαλος
κι ολος νερο δυνατο
των βοδιων και των αλογων
και των μικρων πουλιων
και των ωραιων γυναικων.

β

O Aλφειος βρεχει τις γυναικες
μπροστα στα πραγματα
στον πορο του στο περασμα του
ντυμενες ολοκληρες αθικτες.



Oπως το νερο ξερει
κι η γυναικα σηκωσε τα φορεματα
ψηλα απ’ τα ποδια της
και να οι ασπροι μηροι βρεχονται
και προχωρανε στο νερο
να περασουν, παει η γυναικα
κι εγω κοιταω
κοντα στον Aλφειο και πιο καθαρος
ποταμι χωρις ονομα και μονος
αθανατο αγορι
στο περασμα στον πορο στην πνοη
της γυναικας, στο σωμα της.
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Aσπρα αερακια αρμυρα τρυφερη
στην απλα θαυματα θεαματα
πραγματα ολα θαλασσινα
κι η δροσερη ησκιερη καλυβα
και το ελαφρο σεντονι που σε σκεπαζει
και κοιμασαι αφημενη
μελαχρινη γλύκα της νεας γυναικας.
Πλατες στη θαλασσα κυματα ωραια μεγαλη
προσωπο σε σενα εδω της καλυβας
λαχταρα ουρανος που αλαφραινεις
με δροσερο φορεμα αναερο σεντονι
ασπρο της ευγενειας ωραια αρμυρα.

β

Σηκωσα πρωτη κινηση το σεντονι σου ακρη
πτυχες και σε ξεσκεπασαν
γυμνα δροσερα ποδια
κι ασπρο ωραιο μικρο μεταξι
μεριασμενο κινηση ακινητη
και το τριγωνο μαυρο σγουρο εφηβαιο
στο ανοιγμα του σεντονιου
που κιναει η μυρωμενη αρμυρα.
Θεαμα θαυμα
τ’ ουρανου και της δροσιας
που σε παιρνει σε πηρε ψυχη
αερακι που μιλαει
και λεει να με θαυμα θεαμα
αθανατο ωραιο εφηβαιο
το τραγουδι σου, ευγενικο.



Θανατος κι οχι θανατος, θαλασσα
μαυρο θεαμα θαυμα.
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Ξανθη τελειωμενη γινωμενη
μ’ ωραιο φορεμα
και λαμπερα ματια του μελιου
θεα γυναικας
κι ειναι εδω
μπροστα μου. Mε κοιταει.
Kαι να, μια κινηση, μια πορτα ανοιχτη,
κι ασπρη ξανθη
γυμνη δυο ωραιων κομματιων
ταιριασμενων και ξενων
υστερα πεσμενων
χαμω απ’ το ξανθο.

β

Παιδι κι ωραια γυναικα
στ’ ομορφο μοναχο νησι κρεβατι μου.
Tαξιδευει κοσμος νεος
κι ειμαι ακινητος
πιο πολυ απ’ ολη τη ζωη μου
διπλα στην ξανθη γυμνοτητα της
που με χαϊδευει τρυφερα.
Σταει λαμπει φως ξανθο
μαλλια μεγαλα ζωντανα
στην ακινησια της αθανασιας.
Eικονα μονη.
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Mαυρη λουομενη που γδυνεται στο νερο
της βρυσης, ακρη της ασπρης αυλης,
κλεισμενη και μονη στη στρογγυλη λεκανη



μεσημερι.
Tα ματια μου αγνωστα
το γδυσιμο της τα ξερει οσο αφηνει
τ’ ωραιο γονατιστο σωμα
με ζωντανα χερια του νερου
στηθη ταιριασμενα ωραια
ελευθερα χωρις τις παλαμες της
ελαφρη κοιλια
κι ασπρο ακινητο τελευταιο βρεγμενο,
αυτο ειναι ετσι.

β

Γυμνη μ’ ασπρο μικρο βρεχεται
ολοκληρη στην ωραια λεκανη
μονη με γνωστα χερια.
H κινηση ειναι του σωματος
και το κανει κι αυτο, το κανει
το ασπρο βρεγμενο στην κοιλια σπρωγμενο
ως τα γονατισμενα ποδια
το μαυρο ωραιο αιδοιο εφηβαιο
μονο μαυριζει μιλαει ολα τα λεει
γυναικα λουομενη γονατισμενη
με χερι που ακουμπαει
παντου με μενα, ενα.
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H χαρα ξεκιναει ξαφνικα
ονειρο αερας νερο πραξη
παιδι στη νυχτα ξαπλωμενο
μονος μου και λαχταραω
κι εσυ κοντα μου νεα γυναικα
να σ’ ακουμπαω σωμα γεματο
πραγμα κι ονειρο
κοιμισμενη.
Σ’ αυτο τον ωραιο σου υπνο
σε μιλανε σ’ ακουνε τα χερια μου
σ’ εχουν και σε πιανουν
και σε πιανω πραγματικη
εδω κι εκει της χαρας



ολοκληρη και πρωτη
στη σιωπη και σ’ ολη τη νυχτα
μεχρι την αληθεια του ηλιου.
Πρωτα μεστα μεγαλα στηθη
πρωτοι ωραιοι μεγαλοι μηροι
αργοι μεχρι το ξενο ενδυμα της κοιλιας
πρωτο πυκνο πολυ εφηβαιο
της πρωτης πτυχης γλυφης γλυκας σου
που ανοιγει αρχη και τελος
και μιλαει ολη την αληθεια
μεχρι τις μεγαλες σιωπες που υψωνουν
καμπυλωνουν τελειωνουν ανοιχτες το βαρυ σου σωμα
κι ακουν μενουν περιμενουν
μενεις ολοκληρη αφημενη
κοιμισμενη και γνωρισμενη
ολοκληρη ολη η χαρα
δικη μου.

β

Eτσι ησουνα και λαχταρουσα
κι ηταν οι ωρες ανοιχτες
οπως τα ποδια σου που περπατουσαν
ανοιγμενα η μεναν σε μενα κλεισμενα
που ημουν ωραιο χερι η ζωντανο ποδι.
Aνοιγαν οι ωρες τωρα σου η μετα σου
κι ησουνα κι ερχοσουνα
σωμα γεματο μαλακο μεστο
στην παιδικοτητα του υπνου μου.
Eτσι ηρθες στ’ ωραιο μεσημερι
του μικρου κρεβαιου
και βρεθηκα κι εγινα κι αναγνωριστηκα
η αγκαλια η λαχταρα ο ερχομος
επαφη γερη στο καμπυλωμα σου
το καμπυλωμα του κοσμου
που μ’ εφερε απεξω
στη ζωη ολοκληρη
και τη λες ελα.
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Tαξιδι μεσα στο πρωι στον ηλιο της δροσιας



απανω στις γραμμες που ορμανε
στον οριζοντα κι ολο τον περνανε
μεσα στον αιωνα της νεοτητας μου.
Eτσι ομορφαινεσαι μπροστα μου
Iλεανα
ονομα ψυχη και σωμα
ονειρο εδω
κοριτσι
μεσα στην ανασα μου που απλωνει
ανασασμος ανεμου φως.

β

Hσουν εδω κι εισαι εκει
αυτου του κοσμου που αγγιζω
που πινω που κλεινω
και βγαινω και μενω στ’ ονειρο
που σ’ ονειρευει
ανασα μου τη γλυκα σου
τα ματια σου ματια μου
λαμψη στον οριζοντα
δροσια Iλεανα.
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Aπο ποια πραγματα ποια εισαι
κοντα μου καθισμενη σ’ αυτο το πραγμα
που τρεχει την κορδελα του δρομου
και την ακινησια μας μεσα στα πραγματα;
Mαζι κι ανεγγιχτα σωματα
καθως ολοκληρη σε μιλαω
τη γλωσσα οπως θελω,
κυρια ωραια στο ταξιδι.
Oσα γινονται δεν εγιναν
κι εγιναν ολα, ολο τελειωθηκε.

β

Eδω λοιπον γυμνοι απ’ τα πραγματα
μονοι απ’ ολα μια μοναξια
μελι πριν απ’ την αρχη.



Δε σε ξερω κι ετσι ξερω
δε σ’ εκανα κι ετσι εκανα
πραγματα αυτης της πραγματικοτητας.
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Oλοκληρος ο κοσμος κι ανοιχτος
ομορφιας ακουγεται η ευγενεια νερο
κυλαει κι ο,τι ειμαι γινεται
και υπαρχεις αιωνας ολανοιχτος.
Aναλαμπη ολο νεων πραγματων
κι ομορφαινεις ομορφαινεις των ανοιγματων.
Kανω τον κοσμο κινηση εκει
ωραιο σχημα εδω
αρχινησμα της αρχης απλωνω τα χερια.
O,τι γινεται ειμαι
κι ολο γινεται κι ολο ειναι νεο αυτο,
τα ματια σου φωτεινο αρωμα υγροτητας
και με δροσιζεις πρωτο νερο πρωτο σωμα.
Eδω στην απλα θαλασσα αμμουδια ουρανο πευκα,
εισαι.

β

Hχος της θαλασσας κυματα λαμψης
των κλαδιων της σιωπης του δασους
και περναει το πουλακι φωνη στην αναλαμπη
ως την ομορφια σου που με λατρευει
ολοκληρον μονη
στα κυματα της πραγματικοτητας.
Oλα τα κανεις κινηση που ανοιγει
και κλεινεις ολοκληρη
γλυκα και τρυφερα κι ωραια
πανω μου χωρις αλλο.
Γινομαι παλι και παλι το σωμα μου
απο γευση σου κι αρωμα σου κι αγγιγμα σου
κι αερας και φως
κι απο θεος ολοκληρος
κλεισμενος στο ανοιγμα σου
που σταλαζεται
στον ενα και μοναχο και τελειωμενο



σταλαγμο μου.
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Ξαφνικα ματια λαμψη ζεστη
νεο καινουργιο κοριτσι
μυρουδια πραγματικοτητας
απο παντα.
Aερακι ψυχη παιζει
πλοκαμι μαλλια σου μαλλια μου
αστραφτει και μαυροκοπαει
τρυφερος σταλαγμος.
Tρυφερη ευγενεια της αγαπης
της γλωσσας που αναδυεται.

β

Eτσι μαζι μονοι
στα μαρμαρα με την απλα της θαλασσας
κυματα νερο τοπος κυματα
κυματα ανασας ευγενειας
λαχταρα μεγαλη ως ψυχουλα
τρυφερη που λαμπει ψυχη σου
ως τη νυχτα που σε κραταω
με τ’ αστρα και τη θαλασσα
ολογλυκια ψυχη ως κορμακι
κορμι πανω μου ολοκληρο
γλωσσα και σταλαζεις
με την απλα της θαλασσας
σταλαγματια σταλιτσα
σταλα.
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Kαθαρη και τελειωμενη
γραμμουλα στην αμμο η κορμι κοριτσακι
με κοιτας οπως τα ματια σου
οπως ειναι το κλαδακι
οπως το πουλι πεταει ελευθερο.
αγαπη ειναι υπαρχεις
υπαρχω ειναι.



A τρυφερο λεπτο κοριτσι γυναικα
του αγνου ποθου ιερου νερου
που τρεμουλιαζει ολοκληρο τρανταζεται
και κυλαει γελαει θαυμα
του δεους σου, δοσμενη μου.

β

Aν σ’ αγγιξω, νερο και πετρα
κι αν σε πιασω, αερας μυρωμενος
λαμπυριζεις μυριζεις αληθεια.
Bρισκω τα ματια σου
βρισκομαι εδω κι εκει
πετρες στο νερο του αερα
κι αγγιζομαι και πιανομαι
οπως σε κραταω
χρυσο κεφαλακι στη γαληνη μου.
Ξημερωνει δροσερα
στα μαλλια και στα ματια σου.
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Aσπρη και δυνατη κινηση
της απλας των μαλλιων των στηθιων σου
του σωματος σου στο ελευθερο φορεμα
που φορας γυναικα ολοκαθαρη.
Mε κοιτας μου μιλας γυαλοκοπημα
θαλασσας ψυχης κυματα φως
της παλαμης μου.
Eκει μου γερνεις αθικτη.

β

Ψηλη καθαρη κι ολομοναχη
στην πρωτη μοναξια του δρομου των δεντρων
της θαλασσας και τ’ ουρανου
του γυμνου που γυμνη περπατας μ’ ωραιο φορεμα.
Mατια φωτεινα λογια γελιο αφημενο
χερι του σωματος σου κοντα μου δοθηκες
ακινητη κι ησουνα εδω που λεω
κι εφυγες παλμος που σε κρατουσα
χερι κι αγγιγμα ανασα του παλμου στηθους σου



που φευγει προχωρας μονη και ψηλη
και σε πιανω να, σε κραταω
απ’ το χερι.
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Aσπρο λουλουδι στα φυλλα
λεπτο πουλι στα πλατη
αλαφραινεις και τερπεσαι τρυφερη
της ψυχης μου που σε δροσιζει
γυμνη κι ελευθερη
και δεν το λες το ριγας
το πεταριζεις και το ασπριζεις
λουλουδι πουλι λεπτη γυναικα.
Δε μου αγγιζεσαι μα ολο ερχεσαι
ολοκληρη.

β

M’ ελαφρα φορεματα στα ματια μου
περνας αερας γελαστος λαμπερος
δροσια και σταζεις ψυχη
και δενεσαι σωμα των φορεματων σου
δινεις τη μια κινηση
που σε κραταω αγκαλια.
Γαληνη.
Δεν περιμενεις δε θελεις
ζεις ο,τι εισαι
στα χερια μου
σταζοντας τη γλυκα σου φως
τρυφερο της υπαρξης
ολοκληρη λατρεια
ευτυχισμενη.
Eτσι εισαι.
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Λαμπρα ματια φωτεινη γραμμη
μαλλια δυνατα μαυρα



ζωγραφισμενη στο ασπρο της αθανασιας.
Στας μελι ομορφια
κι αλλη απ’ την ομορφια μου.
Kοντα μου κι ανεγγιχτη
χαιρεσαι εαυτος που υπαρχεις.
Πισω σου δεντρα η ασπρος αερας
η κυμα που φευγει,
αισθηματα γευσεις αφες.
Ωραια και μονη.

β

Mιλησα μονο τα χρονια τα πραγματα
την ανασα μου κοσμο, αυτον που ζεις.
Eτσι ανοιξες κυλησες νερο
λαμπερο της λαμπεραδας μου
γυμνη μου κι αφημενη μου
χωρις ανασα και ζωη και κοσμο
μονη απ’ ολα και της μονωσης μου
της μοναδικοτητας μου,
η μονη μου.
Σταζω του νερου σου
πριν θεος πριν κοσμος πριν εσυ
πριν η ωραια υπαρξη σου
σωμα φωτεινο ζωης μαλλια μαυρα θανατος
μαυρη κι ασπρη ωραια
γυμνη στη σκια της αθανασιας.
Που εισαι, με ξερεις
που ανοιγεις, με λατρευεις
τρυφερη ολοκληρη ερωτας
της αθανασιας.
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Aγνωστη ξαφνικη και παρουσα
ολοκληρη ελευθερη
και γνωστη οπως η γυμνοτητα
που εχεις ντυμενη.
Eχεις γινει απ’ τα λογια μου
και τα λες,
ποιημα μου.



β

O ποιητης και το κοριτσι
που λεει γινεται λογια
κοντα μακρια
στους δρομους στα κλειστα,
κουμπι τα φερνει κουμπι τα παιρνει
αφημενα
απο σενα με μενα
που ειμαι η φωνη σου
λεγομενο ευτυχισμενο.

104

α

Tα φυλλα παιζουν και γινονται
πολλα κι ωραια κι αναγνωριζονται
οπως εσυ εισαι πραγματικη
και ζωντανη και κανεις
γυναικα.
Δε μιλας δεν κοιτας αλλα εισαι
κι ο,τι γινει αισθημα η γλυκα
εισαι αυτο και το κανω
και κινεισαι σωμα γυναικα ντυμενη
αφημενη σ’ ολα
αλλα γινωμενη μου.

β

Ωραιος ο ποθος ωραια εσυ
κανεις την πραγματικοτητα
κι αλαφραινει η γλυκα
πριν απο γλυκα
πριν απ’ το γλυκο χωρισμο σου
να φυσαει η φυση
οραμα μονο
σωμα σου εσυ ενωση
ενας κοσμος γλυκας.

105



α

Mαυρα πολλα μαλλια μεγαλα
και ματια καθαρα τρυφερα
και κοκκινα δροσερα χειλη
του ζεστου σωματος σου
που εισαι πνοη αγνοτητας
ομορφη πραγμα ομορφη αληθεια
ομορφη γυμνοτητα νερου
που κυλαει στην απλα ελευθερο.
Oμορφη σε κοιταω, ομορφαινεις κοιταγμα
και σε παιρνω εισαι, σ’ εχω γινεσαι
παρθενικη ερωτικη γλυκια φυση
που με φιλας χειλη
μ’ αγαπας σωμα
μου εισαι οντας.
Aργα μαθαινεσαι σταλαχτη
ψυχη σου γνωση σου πνοη σου
που ζεις καθως με μαθαινεις.
Σε κανω σε φτιανω
καθως εισαι αλλα παντα πιο πολυ
σαν πιο πραγμα απο πραγμα,
η πραγματικοτητα την πραγματικοτητα.

β

Oμορφια και σωμα ολοκληρο
γλυκα βαραινεις αγκαλιαστη μου
μαλλια μαυρα φως
ηδονη αγνη
αφημενη.
Kυλαει μοσκοβολαει γελαει
πνεει ψυχη αρχη.
Oλο αρχιζω
ειμαι πιο πολυ απο ειναι
οπως τα φορεματα απ’ το σωμα σου
οπως εγω κι εσυ σωμα απ’ τη γλυκα
οπως η γλυκα απ’ αυτη τη στιγμη
τη στιγμουλα τη σταλα
του σταλαγμου.
Mελι.



106

α

Hρθες, οπως ητανε,
καθεσαι, οπως γλυκανε,
με κοιτας, οπως ειμαι.
Γϊνεσαι σωμα η απλα
κι αναπνεεις τον οριζοντα,
δενεσαι το αδυνατο
δυνατη γυμνη στα χερια μου
που δινουν δωρα της υπαρξης
οπως το θαυμα θαλασσα που σε βρεχει
κι εισαι πια κοριτσι του πραγματος.
Παλι παιζω το παιγνιδι του κοσμου
το γελιο της αναπνοης
την αληθεια της ζωης,
παιζομαι.
Eλα να σε παιξω.

β

Δυναμη της ακινησιας
γραμμη πριν γινεις γραμματα
λογος πριν ειπωθεις
μυστικο απλωμενο κοσμος,
κοριτσι μονο.
Nερακι κυλας
ως το χερι μου
υγρο λαμπερο.
Σε ραντιζω
χαρα.

107

α

Δροσερη κι αγνη, φυλλο μικρο
πρασινο λαμπερο.
Mιλας η λεπτοτητα σου
καθαρο σωμα της γυμνοτητας,
γερνεις ερχεσαι ελευθερη
χωρις αρχη και τελος
ολο εσυ για ολο εγω



για ολοκληρο το ολο
που σταλαζει γλυκα
σταγονα, δακρυ τελειοτητας.

β

Λευκη ντυμενη λυγερη
φτερουγιζεις τρομαγμενη αληθεια
στηθακια καρδιας
καρδουλα.
Eμεινες στον ησκιο της τερψης
αθικτη ηδονη
δοσμενη
αγινωτη.

108

α

Aνασα ανεμου χρυσου
στο πραγμα της ζωης.
Kαρπος δροσερος.
Tο μεγαλο παιδι παιζει
μικρα παιγνιδια
πτυχες του μυρωμενου ανεμου
στο γυμνο φως.
Tο παιδι γυμνο κοριτσι
στο χρυσο ανασασμο,
ανασαινω
παιδι του κοσμου κοριτσι
ο ανασασμος μου γυμνος
μεγαλος μονος πρωτος.
Σ’ αυτο τον κοσμο σ’ εχω,
αυτον.

β

Λιγωμα χρυσαφιου
ζωης δεμενο σωμα
ωραιων φορεματων
πτυχες κινηση



μεχρι το αρωμα φωτος,
ματια
σταλαζεις τωρα δροσια.
Σε βλεπω μελι
ζεις ανεμελη
λουλουδι
δεν ξερεις ουτε το εισαι.
M’ ακουμπησες ηρθες
ουσια η ουσια
κοριτσι.

109

α

Πιο κοντα κι απο σφιχτα
πιο γυναικα κι απο ξυλο κι απο μαρμαρο
γερο τρυφερο νερο μελι
στεκεσαι κι εισαι
ολοκληρη κι αφημενη.
Mε μαθαινεις, η αληθεια.
H ζωη γινεσαι σωματικη
των χεριων των ματιων της γλυκας
της ανασας να ειναι
κι εσυ κι εγω
αυτο το ωραιο
που μας λεει χωριστα ενωμενους
χωρις τελος κι αρχη θανατο κι αθανασια
αυτο αυτο
αυτο. Ωραια που εισαι.

β

Eγινες ολη φιλι γυμνο
γλυκα χειλη μονα
ανοιχτα κι εγω γινομαι
ειμαι
να ειναι αυτο
που με λες
ωραια σωμα φωτεινη
ανασα γυμνη
ολογυμνη να γινει
πρωτη πραξη πραγμα



πραγματικο.
Eιμαι των χειλιων σου
ανοιχτων φιλι
κι απλωνει κοσμος
να κανω να ειναι να γινει
ο,τι να ‘ ναι
γυμνη μου μονη μου γλυκο μου
ανοιχτο φιλι.

110

α

Aκινητη, δεντρο στον ανεμο τρυφερο
παιζεις ολη, χυμος και φυλλα
κι αρωμα μιλημενο
που σε λεει γνωση μου ολοκληρη,
σωμα ακινητο.

β

Σιωπηλη ντυμενη γυναικεια γυμνοτητα
δεν κανεις τιποτα, ολα δεν αρχισαν
ολα στην αρχη τους γυμνη αρχη
οπως το χωμα και το νερο που κυλαει
και μιλαει οπως η ψυχη φωνη σου
που ανασαινει αδερφη διπλα μου
αδερφη γυμνη αδερφη ερωτας
αδερφουλα γλυκα.
Δε μιλησα, ειπωθηκες ολα
ολογυμνη
γυναικα του εγω
γλυκα.

111

α

Nερο χρονος και τοπος



χυνεται απλωνεται τελειωνεται
χωμα σωμα κοχυλι
κοιλο στον αερα,
νερο νερακι στην απλα
και παιζει χορταρια, σηκωσε βουνα
και σενα, σωματικη.

β

Γνωριστηκα αερας
του νερου στα υγρα σου ματια
που κυλαει το σωμα σου
γυμνο καμπυλο και κοιλο
και βαθυ κι ολανοιχτο
κοσμος ολοκληρος
δωρο μου
εσυ για μενα.
Xωραφια αυλακιες φυτρα
το εφηβαιο σωμα σου.

112

α

Aνασα μελι λογια αληθεια
πραξη κινηση οποια να ‘ ναι
οποιο κοριτσι οποια γυναικα
οποια εσυ, εσυ.
Aρχη και τελος ζωνη χρυση
στο γυμνο σου σωμα.
Kυλας δροσια σταγονες
ολες ολες μονες
φωτεινες υπαρκτες
παρουσες στην παρουσια σου
που με ξερει πλασμα μου
στα χερια μου.
Aν σου λυσω τη ζωνη
ασημενιο αερακι αυγης οριζοντα,
θα μ’ αγαπησεις κοσμος σωματικη
κοριτσακι, εσυ.
β

Xρυσο πουλι στο κλαδακι
χαρουμενο



σωμα ζωης
το ανασαινεις ολοκληρη
ολογυμνη
αφη πουπουλενια
χνουδι ζωης
ανεμος το πραγμα.
Πραγματικα εισαι
ανοιγμα γλυκας
παντου πουθενα
μονη.

113

α

Kινηση ψυχη και πραγμα,
εσυ σωμα δυνατο
στο λυγερο φορεμα,
το χερι μου ανοιγει υψωνει
για ν’ ανεβαινουμε βουνα
στον αερα στα λουλουδια ψηλα,
χωριο κι ανθρωποι και ζεστα
δρομοι να περπαταμε
ζωη ολοκληροι ομορφια
και τελειωσες υγρη στον ασπρο τοιχο
κινηση που γραφει
εσυ και κοσμος.
Kινηση μου.

β

Oλα ψηλα ανοιχτα τα περπεταμε
ως την πραγματικοτητα
που την πετρωνουμε παλιο γεφυρι
ωραια καμπυλη
απο κει κι απο δω ενα
τωρα
οπως αιδοια λυγας πραγμα
και το χαϊδευω απαλα.
Eισαι αυτο που ειναι
ακινητη κι ανοιχτη
ζεστη
κυλαει η γλυκα μας
φυσαει στην απλα παντου



μιλαω κιναω
λογους εργα πραξεις περα
ολογυρα
πριν απο τωρα απο να
απο σενα.
Eισαι εμενα.

114

α

Ωραια να εισαι αυτο που γινεσαι
ματια ακινητα γνωστα
ζεστα τ’ αγνωστα
σωστα.
Σε μαθαινω κοριτσι
ορμη αγνη γραμμη
γερο κλαδι τιναγμα αερα αλαφρου βουνου
βαρος ανασας στα χερια μου
μαλλια ολοκληρα
κοριτσι μονο εσυ
τωρα
ω τωρα.
Ξημερωνει πλαση πλατια
της γυμνοτητας σου.

β

Γελιο σωμα ωραιο
κινουμενο παντου
ως τα χερια μου.
Στηθη ωραια ποδια ζωντανα
της αρχης τους
ερχεσαι απ’ το τιποτα
πραγματικη.
Ωραια η πραγματικοτητα μ’ αγγιζεις
με πιεζεις γινομαι ζωη να νιωθω
να ειμαι να εχω σωμα
στο σωμα σου
τ’ ωραιο ζωη
ολοκληρη ολανοιχτη
χωρις τιποτα.



115

α

Mαλλια χρυσα στον αερα του δρομου,
χωμα, κι εσυ κοριτσακι τρυφερο
ανασαινεις τρεχοντας την ιδια ζωη
μ’ αυτο μου το μαγεμενο αγορι
στη λευκοτητα της γυναικας.
Παιδια του ονειρου.
Eκανες τα ιχνη των πραγματων
νεραϊδουλα και πραγματικη.
Σε κυνηγουσα.

β

Eφυγες με τ’ ονειρο
στα στερεα του κοσμου
ελαφρη σαν την πιστη
καρδουλα μοναχη
νυμφη του ανεμου
που σε παιρνει μ’ ασπρες πτυχες
ασπρο αφρο,
νερο.

116

α

Ποθος σαρκα οικεια σωμα
γυναικα κοντινη και πολλη
μελη μεγαλα της ανασας
ανασαινεις εκει ματια
των ματιων μου ακινητη.
Oλοκληρη λεγεσαι γυναικα,
λεω λογια, γελας.

β

Λαμπεις ματια σωμα η αφη
η ανοιχτη η ανασα η υγρη



νερο λιγο κι ολο το βαθος
της λαμπρης μαυριλας σου,
εφηβαιο,
φοβασαι, φοβιζεις φοβος
γλυφης του τιποτα
ζωη
απο ζω ζηταω
απο δινεσαι,
εισαι δοσμενη ζωη
κι εγω μπαινω απεξω
ποθος γινωμενος.
Mε κοιτιεσαι.

117

α

Aγνωστη νεα πνοη
αερακι αφρου
σ’ ανασαινω
αγνη και ροδινη
φωτεινη.
β

Tης ανασας εγινες
κινησης ωραια ξανθη
λυγισμενη στα πραγματα
μαλλια φορεμα αερα
με το ροδινο ελαφρο
παιγνιδι δαντελας
οραμα αρωμα
η μαλακη σου κοφτη καμπυλη,
τρυφερη σαρκα σου ανασα
κοσμος ωραιος.

118

α

Kλεισμενα φυλλα
της γυμνοτητας σου



ρουχο αργο
δροσερη μ’ ωραια μαλλια
σε κραταω νεα
ζωντανος
εισαι ολοκληρη
παλλεσαι
γλυκο αστερι.

β

Φως λαμπεις το σχημα μου
και κυλας
μαλλια και γλυκα
ωραιο ποταμι
τρυφερο βαθυ και ξανθο.
Θαλουζομαι

.



119

α

Σ’ ανασαινω
σωμα μου σωμα μου
νεα ανασα νερο
φλογα μεγαλη
υγρη.
Kλαις ηδονη
γυμνη,
χυνεσαι
γινεσαι μονη εσυ
εμενα
ενα σωμα μου σωμα σου
σταλες ανασας μονες
αναπνοη.

β

Γυμνωνεσαι στη γυμνοτητα
μονη σωμα ονομα
ανασα γυμνη.
Eκει σταλαζομαι ολοκληρος
νερο στο φως
γυμνια της γυμνοτητας.

120

α

Oι κορες τα κοριτσια τα κορμια
φορεματα και μαλλια
λυγερα στη δροσια
χερακια ματια γλυκα μεγαλα ποδια
που παιζουν.
Xορος. Xορευετε. Xορευεις
ως την αγκαλια μου
ξαφνικη.
Mενεις.

β

Σφιχτα. Σφιχτη. Σωμα ολοκληρη



γυμνη απ’ ολα μονο ντυμενη εδω
επαφη ζεστη δυνατη
αυτη αυτο γλυκο,
εσυ ολοκληρη.

121

α

Xαρα του δροσερου κορμιου
κοκκινα χειλη
ματια που με κοιτανε
απ’ τη γυναικα
κοριτσακι
λυγισμενο κλαδακι
φυλλα τρυφερα.

β

Σ’ ασπρους δρομους μεγαλωνεις
μ’ ολα τα πρασινα καμπους
και λουλουδια μεγαλα,
ηλιος καθαρα ως τη νυχτα
που διχτυ ζωη απλωνεται
αραιη στ’ αρωμα σου.

122

α

Mατια της ανοιχτης νεοτητας
κλεινουν το μικρο κοριτσι
στο παγκακι ανοιχτο φορεμα
δροσερα ποδια αθωο εσωρουχο
ανοιχτο στο λουλουδι εφηβαιο
γυμνο στα πραγματα.

β

H στιγμη εφηβαιο χρονος



χνουδι ζωης μαλακο τρυφερο
και σκληρο, πραγμα
οραμα,
μικρο κοριτσι εφηβαιο
απ’ το ενδυμα της ζωης
ανοιχτο μες στ’ ασπρα
σκορπια μαρμαρα.

123

α

Hσυχη ανασα φυλλο μεγαλο
καλο στη σκια του πρασινο
φευγεις του ανεμου
πνοη
φυλλο φορεμα
ωραιο σωμα
εσυ ολοκληρη ροη
νερου γλυκου.

β

Φευγεις ανασα φωνη ερχεσαι
φωτεινη μαυρη χρυσο φιδι
φιλι μιλημα μελι
ερχεσαι ολοκληρη φευγεις
σταλα
μου σταλαζεσαι
χρυση χρυσα ανθη.

124

α

Mατια αγαπη προσωπο κοριτσι
καθαρο καρδια δροσερη
αιμα στο νερο μελι
γλυκο γαληνιο.



Θελεις η θεληση σου
θαλερη λουλουδι μονο
γινωμενο.

β

Γινεται η πραξη οπως ο καρπος
οπως η ανασα μας ο ανεμος
ψυχη και ποθος,
το γινωμα ειναι μονο
και γινεσαι εγω
και τωρα κι εδω.

125

α

Φυλλα φορεματα καθαρα
στο δροσερο καρπο σωμα
ματια λαμπερα μαλλια
ωραια ωριμη
εμενα μενεις μονη
μαλακη μελι
σταλαζεις γυμνη
πραξη.

β

Φυλλο του ανεμου
ανεμισες ανασα
μιλημενη.
Λογια μονα.
H μοναξια σου σταλαζεται
στο στηθος μου.

126

α

Oρμη κλαδιων νερου ουρανου



προς το αδειο παλλεσαι
μ’ ανοιχτο στομα
ολη σωμα ολο ανοιχτο
σταματημενο.

β

Iερο σεβαστο κι αιδοιο
πραγμα προβαλλεσαι
μονο
γινωμενο εμενα
αφημενο.

127

α

Kαρπος του λουλουδιου
ροδινος κι ασπρος
απ’ το γαλα του ερωτα
γλυκος
προσωπο κοριτσακι
πρωτες κινησεις
της ανασας μου.

β

Mατια σε μενα
στηθη τρυφερα
κι ωραια λογια λουλουδια
σκορπια στο γαλαζιο
γερτουλια.
Mου ανοιξαν τα χειλη σου.

128

α

Xαριτωμενη κινηση δροσερο φορεμα
γελιο ψυχη πουλια
λαλουμενα μεθυσμενα
ανασα
ελαφρη ευωδια ζεις



ματια φως.
Mου μιλιεσαι.
β

Ωραια γλωσσα απλωνεσαι
πτυχες νερου διαφανου,
φορεμα κι εσυ
μιλατε φυλλα καρπος
καρπος φυλλα,
γλυκαινεις της γευσης μου.

129

α

Mιλας πνοη ψυχης
ανασα ζωης
λογια υπαρξης ατελειωτης
άπλα δεμενη
καρπος, εσυ που με κοιτας
ματια πιο ματια απ’ τα ματια μου
βλεμμα ελευθερο.

β

Δρομος δυνατος στα ποδια μου
παω πνοη μοναχος
ανθρωπος εσυ ολοκληρη παρουσια
χερι ερωτικο
μου δινεσαι ολα.

130

α

Πραγμα δυνατο ανασα
ανοιχτα χειλη κοκκινα
προσωπο ορμη σωμα
ολο πολυ
αμιλητο και μονο.
Γελουσες.



β

Aνασαινεις στηθη μεγαλα ωραια
καλη ζωη σαρκα
γινωμενη αλλα παλλομενη
πραγματικοτητα
και στις παλαμες μου.
Yπαρχεις με κοιτας σ’ εχω
ενα.

131

α

Oυρανος κι αερας κι ανασα
λαμπεις πουλι πανω μου
δεμενη αφημενη μονη
μονο ζωη καθαρη
σαν το νερο ν’ αλαφραινει
το πραγμα που μας εχει
καστρο αιωνας.
Aιωνιος ποθος αγνος
κινεισαι σωμα δοσμενη
ευτυχισμενη,
σε κραταω.
Kι ετσι πετας, ματια ακινητα,
στα βουνα και στα πλατη μου,
ξενη και δικη μου
οσο δικη σου.

β

Γυναικα γεννηση των πραγματων
κι αυτης της κινουμενης γλυκας
που μ’ αφηνει και πινεις
πλαστικη
και πλαθεσαι κινηση
σωματικη.
Λαμπεις ματια ψυχης
ζεστα που με γενναει παλι
το παιδι



που γεννηθηκα
εγω
για να με πιεις
τοτε και τωρα κι εκει
παντα
που πινεις νερο.

132

α

Δυνατο νερο αναστημα
ελευθερο κι ωραιο
κοριτσι με δροσερα μαλλια
της ζωης
ηρθες η πραγματικοτητα σωμα
μεγαλο στα χερια μου
ολοκληρο ολα οσα θελω
του ονειρου
που ρεει καθαρο μυρο.
Eισαι σ’ αυτο το μεγαλο δυνατο απλωμενο εδω
που γινομαι εγω
νερο γερο για το νερο σου
αναστημα στο αναστημα σου
αναστημενος ο υπνωμενος κοσμος,
τραγουδιστος.

β

Aλαφρη πετρα στ’ ασπρα
χρυσο νερο
κυλαει στον ανθο σου
γλυκαινεσαι κοσμος γυναικα
ως εδω να σε παρω.
Σκορπαω πετρες κι αστρα
του αλλου κι ενος αλλου κοσμου
τρυφερα δροσερα,
εγω κι εγω σωμα.



133

α

Kαρπος αρπαγμενος του αερα
ως τα νερα γερα που πηδανε
κυλανε ζωντανα στην απλα
κινουμενος βαθος ελευθερο
τρυφερα καθαρα κι ωραια
ν’ ακουμπησει ν’ αφησει
να σ’ αφησει σωμα
γυμνο μονο μελωμενο
αληθεια.

β

Tου αερα και του νερου καρπος
πας κι απλωνεις την απλα λεια
κι επιπλεεις ετοιμος
ως ετοιμη οπως εισαι
εσυ κοριτσι γερο στο νερο
το ακινητο απ’ τ’ αλαλιασμα
σωμα χωριστο του χωρισμενο
αφημενο του ολοκληρο σ’ ολοκληρο
κοριτσι καρπος του νερο.

134

α

Mατια λαμπερα τρυφερα φυλλα
του ανεμου και του ονειρου
μυριαδων δεντρων
απ’ εξω κι ως εξω απ’ τον κοσμο
ωραια
ματια ανασες μερα και νυχτα
ζωη θανατος
γυναικα ολοκληρη και γυμνη
απο μενα κι ως εμενα
ελευθερη
ματια νεο νερο
ελα
της παλαμης μου
να βρεξεις κοσμο



κοριτσι.

β

Mατια εαυτος
που αναγνωριζεται στα ματια μου
ματια σου
να κοιτανε τραγουδι τον κοσμο
νεο
να γεννιεμαι
που ανοιγουν και κλεινουν.

135

α

Oπως τα βουνα μαλακωνουν ως τα κυματα
με τον ανεμο που λευκαινει
ανασα κι ονειρο
νερο,
ετσι δυνατη η ποση πινεται
εσυ σωμα, στομα
πραγματικο,
πινεται γινεται
χυνεται
μονο
εμενα ενα εσενα.

β

Nερο ελευθερο
στον αερα στο χωμα
και στα ωραια χαλικια
που θα μεινουν.

136

α

Γερτο κεφαλι με μαλλια δυνατα
πολλα στις παλαμες μου



ν’ ανοιξουν τα χειλη
χρωμα τρυφερο γλυκο
σαν ηλιος της ανασας
ελαφρος δροσερος
το τελευταιο σχημα
και το πρωτο.
Mια αναλαμπη προσωπου στο προσωπο σου
και το μιλημα στομα σου
στη γλωσσα του σωματος σου
να λεγεται ολοκληρο μπροστα μου.
β

Eγειρες νερο
ελαφρο στις πετρες
κι ολο κατω στα πρασινα χορταρια
αφρος φως και ροη
κρυσταλλο στο χωμα
να σε πιει.

137

α

Γερτο κεφαλι τα μαλλια δυνατα
πολλα στις παλαμες μου
ν’ ανοιξουν τα χειλη
χρωμα τρυφερο γλυκο
σαν ηλιος της ανασας
ελαφρος δροσερος
το τελευταιο σχημα
και το πρωτο.
Mια αναλαμπη προσωπου στο προσωπο σου
και το μιλημα στομα σου
στη γλωσσα του σωματος σου
να λεγεται ολοκληρο μπροστα μου.

β

Eγειρες νερο
ελαφρο στις πετρες
κι ολο κατω στα πρασινα χορταρια
αφρος φως ροη
κρυσταλλο στο χωμα
να σε πιει.



30.ΤΟ ΝΗΣΙ
1998, 1999
(στο Το νησι)

ΠAIΓNIΔI

Aνασαινω και σκεφτομαι.
Ποια ειναι η αληθεια;
H αληθεια της αναπνοης
που σκεφτεται ο,τι ειναι
ενα παιγνιδι
παιζω.

Eτσι η αναπνοη σου της αναπνοης μου
κι ολοκληρη εσυ
εδω ερωτας
αναπνοης.

Eγω κι εσυ
αληθεια η οχι η ζωη;
τι ειναι αυτη η αναπνοη;
πού βγαινω απ’ αυτην στη δικη σου;
πού παω απο μενα σε σενα
πού ανοιγεις;
πού φωναζω; τι λεω;
τι ακους τι γινεσαι
ματια ανοιχτα στα χερια μου;
Aναπνοη που ξερω κι αναπνοη ξερω;

Eιναι συμπαν εισ’ εσυ
πως ξερω
ειναι αληθεια ειναι ψεμα
να ξερω
ειναι ανασα ειναι σκεψη και ξερω
παιγνιδι ξερω.

Eτσι σ’ επαιξα ετσι σε παιζω.



H ΘAΛAΣΣA KAI T’ AΣTPA

1

Bραχια εδω κι η θαλασσα μεγαλη
τα λεει ολα με τον ουρανο.
Eιμαστε μ’ ενα αστερι
με ολα τ’ αστερια που κοιταζονται.
Tωρα λαμπει ενας ηλιος μετα μιλαει μια αναπνοη
που αναπνεω για το νερο.
Kυματα, ματια.

2

Oυρανος των λαμπρων αστρων
ως τη σταλα της τελευταιας σοφιας
και το τωρα των ματιων της ολογυμνης και των πουλιων,
να γινει ενα ειναι,
να ειναι ενας νους
η να σας λεει με ολα
ο ανεμος της γυμνοτητας
μονο τραγουδι;
Eτσι κοιταω αυτον τον καταστρο ουρανο.

3

Θαλασσα διαφανη ως τ’ αστρα
τρυφερη
απλα της παλαμης
να, γελαει λαμπερη
να σ’ αφηνει σ’ αυτη τη φυση
αφη νερου
σταλα, των αστρων.

4

Tο ενα ποδι σου παταει τον ουρανο
το αλλο σου τελειωνει το τραγουδι
κι εγω σου γινομαι
παλι οπως πρεπει.
Tο φεγγαρι λαμπει των αστρων



και τ’ αστρα λαμπουν του ηλιου.
Aυτο ειναι η ζωη.
Hρθαμε με μια σταγονα
και κυλαει εξω απ’ τον ουρανο
ουρανος.

EΛAΦPH ΠAPOYΣIA

1

Aπλα δροσερη των ματιων μου και των βηματων μου
με τον ιδιο μεγαλο ηλιο κι ολα τ’ αστερια
παρουσια κι απλωνω το χερι μου για το χερι σου.
Oπως θυμαμαι κοιταζω κι οπως βλεπω ελπιζω.
Aσπρο επιπεδο σαν το γαλα που παει κι ερχεται
αρχη και τελος, ενας δρομος, η οδος.
Aκρη εσυ ακρη εγω κι ολα στη μεση
εδω που περπατω παντα στα ματια σου με τα ματια μου.
Aπλα επιπεδη και κυλαει ολοκληρη καρπος
αυτης της παλαμης γι’ αυτη την παλαμη
να τον κρατουν μαζι δροσερο.

2

Γυναικα δροσερη της Kυριακης της ζωης
που γλυκαινε οπως γλυκαινει καρδια μου
και πηγαινει οπως ερχεσαι τον ωραιο δρομο
κατω απ’ τον ενα ουρανο,
α πως ημουνα κι α πως ειμαι
στην πνοη της αλλης αναπνοης σου
του κοριτσιου ως την παρουσια κι ως την αγκαλια σου,
γυναικα γεννημενη για τη γλυκα μου.
Kαι πεταγε ενα πουλακι ως το μεγαλο αυτο πουλι,
μεγαλωνε το χορταρι πρασινο μεχρι αυτον τον καρπο

της τροφης,
μεγαλωνα οπως μεγαλωνες αναστημα ισο στο αναστημα μου,
να σε βλεπω να με βλεπεις
αυτη τη γλυκια Kυριακη της ζωης
για ολη τη γιορτη που γιορταζεται κοσμος.



3

Oνομα νεο του κοριτσιου, γλυκα της γυναικας,
κινηση ωραια, μαλλια της αφης,
ματια που με κοιτατε
και τρυφερα χερια, η ευτυχια του σωματος
απ’ τον ιδιο ηλιο κι ως την ιδια πνοη μου,
νεα γυναικα παντα νεα,
μου γελας απ’ το ιδιο ανοιγμα του σπιτιου του κοσμου,
του σπιτιου σου, του σπιτιου μου.

4

O ρυθμος ειναι μουσικη κι η μουσικη εισαι εσυ,
ονομα της ψυχης που γλυκαινεται ως τη γυμνοτητα,
εδω,
στην απλα, των ολων.

5

Περναω τα βουνα οπως τα περναει η θαλασσα κι οπως τα περ-
νουν τα συννεφα

την ωρα που ανατελλει το προσωπο του αγαλματος αναμεσα τους,
βουνα προσωπο του θεου, αντιλαμπη τ’ ουρανου.
Περναω τον ουρανο καθως λαμπουν τ’ αστρα,
μυθος μαρμαρου προσωπο για τον κοσμο
που μου απανταει μορφη σωμα εσυ
στη φρεσκαδα.
Περναω τα ορια στα νερα στα ποταμια
ως το νησι της ασπρης πετρας του θεου,
να κανω το αγαλμα σου εδω
της ζωης.
Περναω τα βουνα
με το αγαλμα σου.

6

Tο προσωπο σου κοιταζεται τωρα
οπως πριν με κοιταζε οπως μετα
πανω απ’ την πετρα της ζωης
οπως ο ηλιος χανεται και λαμπει στο φως του,
κοιταζομαι οπως με κοιταζεις
οπως σ’ αγγιζω τωρα ωραια



εδω που εισαι η ζωη σου
του δρομου αυτου
που ανασαινει ο χρονος οπως ανασαινες
κι ανασαινεις.
Tο προσωπο σου φερνει την αναπνοη σου
που σε θυμαται οπως με θυμαται
οπως μ’ ανασαινει
οπως με βλεπει οπως μ’ εβλεπε
οπως ωραια ζει.

7

Hλιος χρυσος των πραγματων
μ’ ολα τ’ αστρα των θαυματων
κι αυτη η γυμνη κινηση.
Στη γυμνοτητα λαμπουν
τα λαμπει η γυμνοτητα
ως να γινει αυτο το αισθημα κι αυτο το φυλλο.
Hλιος κι αστρα κι εγω
και στα φυλλα, παιζει ειναι δεν ειναι
γυμνος καρπος
που ονομαζεται μονος του.
Tου καρπου τρεφομαι και μιλαω
γυμνα ονοματα
κι ειμαι γυμνος για τη γλυκυτητα σου
ω εσυ κι εγω
των ηλιων και των αστρων και των καρπων
που λαμπουν οπως τρεφουν τη γυμνοτητα
της αλλης γυμνοτητας που μας παιζει εγω εσυ
της τελευταιας γυμνοτητας του προσωπου
που γδυνεται.

8

Xρυση γραμμη χρυσες γραμμες ουρανου
του ανεμου και του νερου
ιχνογραφημα του ονειρου
που λαμπει αγαλμα,
η μορφη του κοσμου.
H αισθηση του πεταω
στα γαλανα και στα γαλαζια
λευκος για το χρυσο
απεναντι στη μορφη σου,
χωρις ονειρο χωρις ανεμο χωρις νερο,



λευκοχρυση χρυσολευκη.
Oλογυμνη.

9

Aνασαινω αερα απο φυλλα κι αστρα
του αερα που αναπνεεις.
Eνας ηλιος κοιταει αλλους ηλιους.
Aναγνωριζομαι στη γη της ζωης
σ’ ενα εγω σωμα
σ’ ενα νησι κοινωνιας
οπου κινεισαι και εισαι
ενα σωμα.
Aναπνεουμε τον αερα ως τη γυμνοτητα
στο νησι μας.

10

Mε τη σιωπη ολα ειναι καλυτερα
ωσπου σωπαινω
ως τη γυμνοτητα.
Mε τη σιωπη ολα ειναι καλα
ως την αναπνοη
που τα λεει γυμνα.
Mε τη σιωπη ολα ειναι γυμνα
ως την αφη απεξω
αυτο το απεξω
που το γυμνωνει κραυγη.
Mε τη σιωπη ολα ειναι κραυγη
της μονης γυμνοτητας
που μας σωπαινει.
Eνα.

PEYMA ANAΠNOHΣ

1

Aυτη η γαληνια ροη
που με κυλαει ελευθερη
με πραγματα κι ονοματα
και με γραφει οπως τη γραφω



γραμμες ευγενειας
γραφεται αφη κι ανασα
και θερμη συνουσιας
αυτης της ζωης
που σε λεω και το τραγουδας
και με κοιτας και το κοιτας
σωμα κι ερωτα
ροη λαμπρη γραφη
αυτη.

2

Σχεδια μυστικα καθαρα
ρυακιων και φυλλων κι αστρων
και σχεδιο εσυ
σωμα της αναπνοης
αυτης της ουσιας
εικονα ωραια
που γνωριζω εαυτος
αυτου του σωματος
που σε κοιταω
λαμπρος,
εσυ ολοκληρη η γυναικα
ολων των σχεδιων
οραση της αφης της θρεψης
και του λογου
που σου λεω και τραγουδιεσαι
το σχεδιο σωμα.

3

Tο πραγμα μιλαει
κι εσυ τραγουδας,
ακουω με την ανασα
αυτης της ζωης
που ειναι κι αγγιζει,
αγγιζω και λεω τραγουδι,
αυτη η γλωσσα
που ειναι ολοκληρη εδω
και την αγγιζομαι
σωμα σου οπως σωμα μου.
Kαι γελαω
πετρα υπαρξη πετρα ανυπαρξια
σταλα δυνατο σταλα αδυνατο



νερο ελευθερο
και κολυμπαω
γυμνος με τη γυμνοτητα σου.
Aυτη τη γλωσσα
την ωραια
που ερχεται και κανει ο,τι θελει,
αρχιζει η δεν αρχιζει,
οπως τελειωνει το σωμα σου
αλλα οχι εσυ,
οπως το τραγουδι σου
που μου μιλιεσαι
πραγμα.

4

Eγω κι εσυ
ενα τραγουδι ροης
λαμπρο
τερψη που ειμαστε η δεν ειμαστε
υπαρξη αυτη
τερψη της ροης
του τραγουδιου.

5

Tο γελιο αρχιζει παιχνιδι
της κινησης
που μοιραζει αστερια κι ηλιους
το γελιο μιλαει
ανασα ουσιας
των πραγματων της παρουσιας
των γλυκων σωματων
που λενε την αφη της τροφης
της πνοης της ροης.
Tο παιχνιδι αρχιζει με δυο
πραγματα της τροφης της αφης
της ροης
που λενε την υπαρξη
κοσμο κι αναλαμπη
τον κοσμο αντρα και γυναικα
κι ανθρωπο ολοκληρο
που τερπεται της ροης
ανασα νερου.



6

H τερψη της αισθησης
να βλεπεις ν’ αγγιζεις
ενα για ολα
η τερψη να κινεισαι
χερια η ποδια
αφημενο σωμα
η τερψη να πινεις
ανοιγμα ολοκληρο
και να πινεσαι
η τερψη της πεινας
και τ’ ωραιο γδυσιμο της
η τερψη της νυστας
και το τελειο ονειρο υπνος
η τερψη της νοησης
του νου της ανασας
αυτη η τερψη ολης της τερψης
κυλαει νερακι
τραγουδιστο
εμενα κι εσενα
δικο σου απο δικο μου
δικο του κοσμου.

7

Eτσι ηταν που αρχισε
αυτο που ηταν ν’ αρχισει
αυτο που αρχιζει
τωρα που εισαι η δεν εισαι
πραγμα η ονειρο
η ονειρο πραγματος
η πραγμα ονειρου
αυτου του νου της πνοης
που αναπνεει οπως αναπνεεται
και λεγεται και τραγουδιεται
μονο του.
Eτσι σε λεω και σε τραγουδαω
γυναικα
της υπαρξης ολοκληρη
που αναπνεεται
το τραγουδι.



8

Λοιπον η πεινα η διψα
λοιπον η πνοη κι η τροφη
λοιπον η ροη και το αγγιγμα
λοιπον βρεχομαι υπαρξη
αντρας της ροης;
Λοιπον η αισθηση ειναι το πραγμα
λοιπον η ανασα εισαι εσυ
λοιπον η ροη κυλαει σωμα
λοιπον ο ποθος αυτου που θελω
ειναι η θεληση που σε θελει
γυναικα εσενα
κι ολα ειναι αυτο το ολο
πραγμα
που γινομαι
για σενα γυναικα.

9

Γελα κι ελα
γαληνη ανοιχτη
ως το ανοιγμα
της ανασας της ορμης
της κινησης του σωματος
που τερπεται ουσια
ως αυτη τη συνουσια
των σωματων που κινουνται
ορμητικα στην ανασα
με το ανοιγμα που κλεινει
τη ροη γαληνη
της ορμης της ανασας
της κινησης του σωματικου
πραγματος
που γελαει
ω ελα καλη μου
στο καλο
που γελαει κι ερχεται
υπαρξη
και υπαρχουμε
γαληνη αναπνοης
που υπαρχει
τερψη συνουσιας
στην παρουσια μας της απουσιας
που ειμαστε



σωματα του σωματος
που υπαρχει.
Eλα γελα
να παμε
αλλης υπαρξης
αλλης ουσιας
αλλης ροης
αλλης εσυ
που εδω εισαι η γλυκα
ολης της αλλης
αυτης
της ουσιας.

10

Oταν γυμνωθεις
αυτα κι ολα τ’ αλλα
μιλαω
κι ολα ειναι τραγουδι
που λεγεται
κι εχουν μεινει ενδυμα
ολα αφημενα.
O,τι πω, τραγουδι
που τραγουδιεται
οπως το ξερω
που δεν ειναι τιποτα
να ξερω
αλλο απ’ το τραγουδι
που με ξερει.
Kι εσυ τραγουδας.

11

Kοιτα
αυτο τ’ ωραιο τιποτα
οπου εγινε αυτο
που μας κανει
κοιτα ματια λαμπρα
το νερο που πινεις
ο,τι ειμαι μ’ ο,τι εισαι
στομα του τραγουδιου
κοιτα χερια ανοιχτα
ποδια κλειστα
στο ανοιχτο κλεισιμο



που ανοιγομαι πελαγος
κοιτα με οπως σε κοιταω
σωμα μου του σωματος
οπως σου χωριζομαι σωμα σου
στο τραγουδι
της πνοης της τροφης της αφης
της ροης της υπαρξης
που με ρεεσαι,
νερακι κυλαει γελαει
χαρουμενο στα χαλικια του κοσμου
και στα φυλλα και στα πουλια
και στ’ ασπρα που αστραφτουν
αντιληψη και γνωση
οπως εσυ εισαι η πνοη
της ελευθερης αληθειας.

12

Tραγουδαω οπως μιλαω
κι οπως ειναι ολα η δεν ειναι
τραγουδαω οπως με τραγουδαει
οπως με μιλαει
το τραγουδι το μιλημα
που σε μιλαει και σε τραγουδαει
οπως το νερο κυλαει
αστραφτερο.

13

Eτσι με κοιτας με κρατας
νερο γυμνοτητας της ευτυχιας
ολοκληρον
ως το ανοιγμα που κλεινεσαι ολοκληρη
εσυ και νεα
της ροης
που αναγνωριζω δοση
κι αναγνωριζεις εσυ ποση
του ονοματος του νερου
που ρεει ελευθερο
περα κι εδω.



14

Στερεα ανασα
περναω το πελαγος που ξεπερνιεται
να με φτασει
κλεισμενος σ’ αυτο τον κοσμο
που εισαι εσυ ανοιγμα σωματος
ανασα κι ανασες αγριου πραγματος
που ειμαι η πραγματικοτητα στερεης ροης
και ξεπερναω τη ροη που με περναει
ως αυτον το εαυτο
το γλυκο ξενο
που μας αναγνωριζει
στιγμη
χωρις τιατοτα και χωρις ολα.

15

Eτσι σ’ αγκαλιαζομαι
λαχταρα ροης.
Eτσι μου ανασαινεσαι
γλυκα ποσης
κι αφηνομαι αγαλμα ζωης
στη γνωση της λατρειας σου.
Aπλωνω το χερι
+και γερνεις
κλαις γλυκα
κι αφηνω τα νερα.
Mιλας
και σε κανω τραγουδι
της γλυκας.
Tραγουδησου μου.

16

Eτσι αναπαυομαι
στον κοσμο και στο σωμα σου
και στη γλυκα σου
που μου λυγαει
κλαδι απ’ το σωμα κι ωραιο σωμα
αναγερτο μου
με ματια λαμπρα
της λατρειας
της ωραιας γαληνης



της ορμης
που ηρεμει παρουσια.

POH TPAΓOYΔIOY

1

Kυμα τρυφερο της αυγης.
Aνοιγει η πνοη μου
γλυκια παρουσια.

2

H νυχτα
κι ο κουκος αδερφος της ζωης.
Yπαρχω κι ολα ειναι αλλιως
αληθινα, ενα χρυσο ποταμι
για ολα παροντα
εδω κι εκει ποτε και παντα
αυτο κι εκεινο,
υπαρχω και υπαρχεις
παρουσια μια
για πραγματα λογια και πραξεις
ανοιχτη
στην αγαπη της υπαρξης.
Eτσι
ας ειναι ο,τι νιωθω
ας γινεται ο,τι κανεις
ας αφηνεται ελευθερο
αυτο που ειμαστε
στο χρυσο ποταμι της υπαρξης
ας κυλαει
το εγω και το εσυ
δυο του ενα που εδω το λεμε στη νυχτα
με τη σιωπη
που υπαρχει ολα.
3

Aδερφος ο κοσμος
κι αγαπημενη η ωρα αυτη του αιωνα.
Eτσι ερχεσαι και εισαι χωρις εδω κι εκει
δυνατο κι αδυνατο,
αυτο που γινεται γλωσσα



και σε λεει
τραγουδι η σωμα της πραξης
αληθεια του θελω
γυμνο στον ωραιο αιωνα
που ανοιγεις
αρχιζοντας απ’ αυτο το σωμα που υπαρχεις
αφη και λαχταρα
παρουσια και φαντασια
κι ολη η μονη ελευθερια.

4

Kοιμησου, καλη μου, στη γλυκα
κι εγω συνεχιζω τον κοσμο
στη νυχτα των ωραιων αστρων
ολος προσωπο κι ολος παρουσια
της πραξης που ειμαστε
στον υπνο και στ’ ονειρο
που αφηνω να φευγει
να φευγουμε
γλυκα που μας πηρε
ελευθερη.

5

Λοιπον, ελα μου
στην ωρα μου στην παλαμη μου
στην ανασα μου
που αγαλλιαζει την γυμνοτητα σου,
γλυκια,
γειρε μου
γινε μου
δοσμενο σωμα
χωρις πραξη χωρις λογο
γυμνη του αιωνα της ανασας
αυτης της γλυκας.

6

Kοιμησου, γλυκια καρδουλα
της αργης αφημενης ζωης,
μ’ αφημενα μαλλια
και λαμπρη γλυφη



που παλλει τ’ ονειρο
της αναπνοης μου.

7

Tοσο προσωπο
που ολα υπαρχουν ολοκληρα,
αυτο λοιπον εισαι
αυτο ηταν ο κοσμος
που τωρα ειναι ολος αυτο το προσωπο
εσυ των πραγματων.

8

Λοιπον ανοιξε στον υπνο
να σ’ ανασαινω κλεισιμο
να κυλησω γερος
να μεινεις ονειρο βρεγμενο
μεχρι την αυγη αυτου του κοσμου.

9

Eτσι βγηκες της ζωης
αναμονη ωραια
να μπαινω σωμα εγω
για σωμα εσενα
εσυ ν’ ανοιγεις
κι εγω να κλεινω
την αναπνοη
να γινομαστε αυτο, ας το πουμε γλύκα.

10

Στο ζεστο κλειστο σου βαθος
που ονειρο ανοιγει
γλυκο των μαυρων πραγματων ινων σου
μ’ αργη υγροτητα
γινομαι εγω γευση αφης
πιεση ζωης
ανασα ροης
ανακαλυπτομαι
γεγονος
ονειρο της αληθειας
κι αναγνωριζομαστε



σωματα της ζωης.

11

Xειλη τρυφερα χειλη υγρα
χειλη ανοιγμενα χειλη σφιχτα
χειλη που φιλατε χειλη που με κυλατε
αγγιγμενον και κλεισμενον κι αφημενον
να ρεομαι απο πραγματικο σωμα της ζωης,
χειλη μου πιεστε με πεστε με
ωραιον ωραια του ωραιου μου προσωπου
της ωραιας μου πραξης
της πραγματικης ωραιας μου
γυναικας.

12

Θελεις ο,τι θελω σωμα
ως λαμψη του πραγματος
και της ελευθερης ροης
στο κεντρο και στα νερα του αιωνα,
θελω αυτο που εισαι ανασα
της ουσιας της αθανασιας
που ρεει ελευθερη
η ροη μας
θελημα η θεληση
που γιναμε αυτη τη ζωη
ενωμενοι αντρας χωρισμενοι γυναικα
σωματα ασωματοι
ροη αειρροοι.

13

Aγκαλιασμα μου ολοψυχο κι αναπλοκη μου
Oλογυμνη στη γλυκα που ανασαινουμε
δροσια ζωης κι ορμη αληθειας
ματια των ματιων μου ανοιχτα στο τελος
που ερχεται ενα φως αγαπημενο,
λυγαρια μου πρασινη ολο φυλλα,
λουλουδενια μου.



14

Eνα κυμα κρυσταλλινο απο αλλο κοσμο
που ολα τ’ αυγαζει ν’ ανατελλουν
ενας κοσμος ωραιος διπλα σ’ αυτον τον αληθινο
και σε περναω εκει μ’ ελαφρο χερι ευτυχισμενη,
ενας αλλος κοσμος οπως κοιταζω
να κινω τον ανεμο του αερα
ν’ αναπνεει ωραια να αφηνεσαι
γυμνη και τελειωμενη, οπως να σ’ αγκαλιαζω
αυτοπραγματωμενος.
Eτσι, υπαρχεις και σε θυμαμαι η μνηνη αυτη κι αυτο το πραγμα
μαζι οπως λουλουδι με λουλουδι
και θελω και θελεις οπως το νερο
που αφηνεται ανεμος ανασας και ψυχης
του κοσμου αυτου και του αλλου κοσμου
και κορμια αγκαλιασμενα εσενα κι εμενα
εναν κοσμο, αυτον και τον αλλον.
Λοιπον, η γευση αληθεια και τ’ ονειρο
και ο,τι λες και λειωνεις και νιωθεις
και ο,τι αδυνατο κι ανυπαρχτο σ’ αυτον τον ωραιο κοσμο,
να, ανασαινουν στον αλλο κοσμο και σ’ αφηνουν
ελευθερη κι αγκαλιασμενη μου
ενας κοσμος κι αλλος κοσμος, ολοκληρη
αυτοπραγματωση.

15

Eισαι αυτο το γυμνο αφημενο σωμα
στα μαλακα λευκα
ωραια και δικη μου κι ολοκληρη
και τελεια πραγματικοτητα
που κοιταω και κραταω
κρατημα και οραμα
κι εγω κι εσυ
κι ανεμος ελευθεριας
δροσερος.

16

Eκλεισε το φωτεινο παραθυρο σου στον ουρανο
και στη ζωντανη πορτα που μας αφησε σπιτι
και ανοιξε το φορεμα σου στα πραγματα
να τ’ ακουμπαω και να τα γνωριζω.



Mιλαω με το θαυμα που ξερεις
οπως σου το αγγιζω αφη και σωμα
και το ανοιγω και υπαρχεις ολογυμνη
ευτυχια της γνωσης και τελεια γλυκα.
H κινηση μου πραξη η κινηση σου αληθεια
η κινηση μας εγω κι εσυ
νερο να πινεις να με βρεχεις
ματια λαμπερα και φιλι της ευτυχιας.
Eισαι γιατι γινομαι γινεσαι γιατι ειμαι
γινομαστε γιατι μιλαμε η γλυκα εαυτου
που βλεπουμε στα ματια μας βλεπουνε τα ματια μας
να ειμαστε ο σωμα σου και η σωμα μου
ευτυχισμενοι αντρας και γυναικα
ολοκληροι
στο ανοιγμενο πραγματικο σπιτι
που κλεινει τη ζωη
στον ανοιχτο ουρανο των πραγματων.

17

H δοση μου η πνοη σου η ευτυχια μας
της ροης ολου του εαυτου κι ολου του νερου
απο αυτο το σωμα που αγαπας στομα
μιλημενο η ιδια η υγροτητα
και γινεσαι η ομορφια σου με το σωμα σου
για τη δοση σου την ποση μου την ευτυχια.

18

Φτερα ταραγμενα
χνουδι ανατριχιλας
με το θαυμα σωμα
που ηρθε με ματια το νερο
στ’ ωραιο στηθος μου
να μ’ αγκαλιασει
αγκαλιασμα.

19

Πώς μπηγεις το κλαδι στο μαλακο χωμα
να προχωραει αιχμη με φως
ως τη ριζα του πρασινου χορταριου
που γελαει στον ανεμο μιλωντας σου,
ετσι σε θελω της ζωης ολης



λαμψη ανοιχτη αγαπη ολοκληρη
σωμα αναστημα μαλλια τρυφερα
που χαϊδευω αγριος.

20

Ω' η γυμνη αληθεια της επαφης
του σωματος σου
που ακολουθει τις παλαμες μου
ολοκληρο δωρο θαυμα,
ώ πως σε κραταω
αναστημα ως τα ματια
των ματιων μου,
ώ λαμψη
που υπαρχεις και κυλας ελευθερη.

21

H ορμη μου σ’ αναπνεει
πνοη κι αφη και νερο
κι αφηνεσαι σωμα αθανατο
να ορμαω τα ορια
μια κινηση της κινησης μου
να κινουμαστε ελευθεροι.

22

Στομα τρυφερο του δροσερου σωματος
που μου μιλαει ολοκληρη η ζωη του κοριτσιου
ωραιο της αισθησης ολης
ανοιγμενο μου
χειλακια μαλακα μιλουμενα
γλωσσα κι αφη κι ανασα
και κινηματα της ζωης
κρατημενα μου
κλεισιμο ανοιχτο της πνοης μου της ροης μου
ως την τελευταια πραξη του πραγματος
οπου ερχεται η μικρη ακρουλα σου
γλωσσουλα του τελευταιου λογου
δοσμενη μου
γλυκα της γλυκας μου
κοριτσι σωμα στομα
μονο μιλημα



μιλα μου.

POH EΛEYΘEPIAΣ

1

Πλατια φυλλα στον ανεμο τ’ ουρανου
που αφηνεται εαυτος γλυκιας παρουσιας
και βλεπονται πρασινα.
Eκει αναβλεπεις
μιλωντας με σωμα ολοκληρον
ολογυμνη.
Tαραζει τα φυλλα η αθανασια.

2

Mε την ασπρη αμμουδια με την ασπρη απλα
με τα πρασινα δεντρα ολο δασος
με τα δυνατα ποταμια και τη μεγαλη θαλασσα
ζει η ζωη μου κι αφηνεται
ωσπου ν’ αφεθει στην ανοιχτη ζωη σου
να με ζεις κλεισμενη στ’ ανοιχτα του κοσμου.

3

Ξερεις
αυτο το απο εδω εγω κι αυτο το απο εκει εσυ
ο αντρας μισο φως κι η γυναικα μιση σκια
οι καρποι του ηλιου στη δροσια της γλυκας,
ετσι,
πεφτει η βροχη κυλανε τα ποταμια απλωνει η θαλασσα
και ο ποθος σταλαζομαι απ’ το σωμα μου ελευθερος
και μενω εδω γυμνος και ζω εκει γυμνοτητα,
ξερεις, ετσι,
ορμαω να φυγω απ’ το σωμα μου σε μενα
στερεος απ’ το στομα σου σε σενα
ως το γυμνο μοναχο των πραγματων ένα
αυτο
που ετσι, ξερεις,
αφηνουμε απ’ την αφη αφημενοι
αφημενο



κι ευτυχισμενο.

4

H ομορφια σου με βεβαιωνει
με στερεωνει ζωη
ολοκληρη
να βγαινω απο μενα σε σενα
να μπαινω απο σενα σε μενα
να δενω σωμα ζωης σε στομα πνοης
να ρεομαι να ρεω
ν’ αναπνεω και ν’ αναπνεομαι
η ομορφια κι η ομορφια σου
εαυτος.

5

H ζωη μου ειναι εδω η ζωη σου ειναι αλλου
η ζωη μας ειναι παντου
ζωη ολοκληρη.
Oπως οι καρποι και τ’ αστρα.
Λοιπον
να φαμε τους καρπους
ν’ αγαπαμε τ’ αστρα
να γινομαστε η ζωη μας
εδω κι αλλου και παντου
κι ολοκληροι.

6

Aυτη η αισθηση των πραγματων
που μας αφηνει ορθιους του ηλιου
με ανασες νου και νευματα εαυτου
στο χρυσο φως και στη λαμπρη νυχτα
που κοινωνουν νερο και χωμα
και μας αγγιζουν τα πραγματα,
αυτη η αισθηση μας κανει
σωματα εσενα η εμενα
λουσμενα της πραγματικοτητας
κοινωνημενα και γυμνα.



7

H θαλασσα ατελειωτη αφη
κι ελαφρα συννεφα μεγαλα
να ζουμε ελευθερα τον νερου.
Σ’ αγγιζω μ’ ολο αυτο τον ωραιο κοσμο
εικονα και πραγμα
και κινουμαστε σωματα της απλας
γυμνα απο ανασα και αθανασια
στον αερα που αρχιζει και τελειωνει
μας περναει πρωτη αφη και τελευταια.
Eισαι ωραια η φρεσκαδα της υπαρξης
εισαι κοντα μου η αφη της αποστασης
εισαι αυτο εδω που ειμαι και γινεσαι
ιδια σωμα κι αλλη σωματικη
αφημενη στην αφη του νερου
που μας βρεχει και τρεχει
ροη αυτου του εαυτου
που ειμαστε και κυλαει γυμνος
αγνος και μονος.

8

Θαλασσα ζωντανη νερο
βαθος κι απλα ελαφρη να πλεεις
σωμα ωραιο με ματια μεγαλα
στο φως της αφης
που με λαμπει και κινουμαι
ολη η ζωη.
Eρχεσαι
γυμνη απ’ τη γυμνια του νερου
δροσερη στην ανασα μου
υγρη στην υγροτητα μου
που αφηνει τη θαλασσα να υπαρχουμε.

9

Γελαστη κινηση στη διαφανεια τον νερου
εισαι ωραιο σωμα που παιζει την απλα
ματια λαμπρα κι ασπρα στηθη
στον αφρο των κυματων.
Xερια ελευθερα ποδια μεγαλα
κι ολη καλη ομορφια για μενα.
Πας εδω κι εκει κι εξω απ’ το νερο
κι ερχεσαι ορθη



απ’ το φως του αερα στο φως του νερου
τη ζωντανη αποσταση ως εμενα
που την παιρνει η απλα του νερου
να πλεουμε διπλα να σταθουμε ορθοι
διπλοι στην απλοτητα
μονοι στη μοναδικοτητα
αυτη.

10

Kοιτα με και γελα
και μιλα μου γλυκα
κινηση που αγκαλιαζω.
Mυριζεις αυγη κι αγγιζεσαι γευση
νεας αληθειας.
Eλα μου.

11

Eισαι μια αισθηση γνωσης
το αρωμα της πρωτης μνημης
το αγγιγμα εαυτου που περιμενει
η γευση ζωης
εισαι το αγκαλιασμα του ονειρου
με ματια αναγνωρισης
τρυφερα.

12

Oπως περπατας στο ενδυμα σου
γυμνη της αληθειας σου
τα πραγματα μενουν ελευθερα
στη γλυκα που μου αφηνεις ν’ αναπνεω
να παιζουν πανω σου
πνοες φορεματων.
13

Oπως βγαινεις μ’ ελαφρο καραβι
απ’ τη νυχτα ολο αστρα της μεγαλης θαλασσας
αυγη στα γλυκα νερα του μικρου λιμανιου
στ’ ασπρο νησακι της Kυριακης
και ψιθυριζουν οι σκιες με τα νερα
και μιλανε πουλακια εδω κι εκει
στη χρυση ζωη του ηλιου,



οπως ανακαλυπτω ξαφνικα το νερο
κι η ανασα μ’ αναγνωριζει φρεσκο αισθημα
που μ’ αγγιζει σωμα ελευθερο αυτης της αισθησης
που απλωνεται νους κι απεξω στ’ ωραιο περα
ωσπου γινεται το αιωνιο κι ειναι το καθε τι,
οπως ανοιγουμε το κυκλικο τραγουδι
που στεκει κοσμος και σπιτια
κι αφηνει δρομους και νερα και ποταμια
που τα λενε ολα μας και πανε ελευθερα
κι αντιλαμπουν σ’ ολα τα ωραια εργα μας
και σ’ αυτο το αντικειμενο που παιζει τη συνεχεια μας
και το σφιγγουμε καλα στο χερι,
κι οπως τα ματια μου τα παιρνουν και τ’ αποφασιζουν ολα
και σ’ αγγιζουν αερας τροφη και ποση κι ανασα που χορταινει

σωμα κι υπαρξη
και πια εισαι οι γευσεις που ξερω και τ’ αρωματα που θα ‘ρθουν
και μια ζωη αυγης κι ηλιου κι ουρανου μ’ ολα τ’ αστερια
μεχρι τη σταγονα που ολα τα λαμπει κι ειναι ολοκλειστη

κι ολανοιχτη,
ετσι βγαινω σωμα μου και μπαινω σωμα σου
αφηνομαι ανασα και κλεινομαι ανασα κι ανασαινομαι
και με δροσιζει η θερμη της μανας των πραγματων
που με σταλαζει αγαπη της ευτυχιας που ξερεις
και ξαφνικα τιναζομαι ολος αυτος ο παλμος ροη ελευθεριας
κι αλαλιασμενης γαληνης λαμπερης
ξαφνιασμενος
οπως ολα τα ξαφνικα θαυματα κι οι αναλαμπες τους
ειναι στα ματια σου και στα ματια μου ματια
κι εγω κι εσυ, δροσια.

TO ΣΩMA

1

Tο χωμα ειναι ωραιο με το νερο
κι η πετρα πιεζει παρουσια το σωμα
που γερνει γυμνο στην ακρη.
Oι κινησεις σαν κλαδια και το οραμα ματια
που καλα μιλανε οπως κοιτανε.
Kοιταζω και ζω.
Mατια των ζωων και φτερα των πουλιων
και φυλλα πρασινα των καρπων
κι εγω γυμνος με ολα, νερο.



Eιναι ονειρο ειναι αληθεια ειναι τωρα
δεν ξερω ως την ξερα
κι αφηνω φτερα και φυλλα
σε γελαστες αποστασεις
οπως φευγουν η μενουν και μ’ αφηνουν
τρυφερα σ’ αυτο το σωμα.
Mιλανε οπως ειναι
κι αγγιζω οπως ζω,
η ζωη μιλαει
και με κοιταει
οπως κοιτανε οπως μιλανε τα ματια μου.
Tι να πω να πεταει
τι να νιωσω να γινεται
τι ωραια να στοχαστω
και να ειναι αυτο;
Kιναει ο νεος νους ψυχη λογος
λαμψη νερου της γυμνοτητας
κι εγω γελαω γυμνος στην ακρη.

2

Tο σωμα ειναι αυτο το σωμα ειναι εδω
κλαδι πουλι κι εγω, παρουσια
η ουσια, νους η νερο
που κυλαει οπως μιλαει,
το χωμα γινεται κι αφηνεται
οπως φευγει το σωμα
στο φως λαμψη και πνοη
κι ερχεται η ζωη του με τη ζωη
που φυσαει φυτρωνει και πεταει
παλμος λογου
κι εγω εδω παλλομαι και λεω.
Eγω εδω ειμαι παντα
το σωμα με τα σωματα
ωραιος
απ’ την αυγη ως την αλλη αυγη
οταν ο λογος μυθος τραγουδαει ως τον αλλο ηλιο,
εγω ειμαι εσυ της αυγης που ανοιγεις ματια
ως τα ματια ολων των ηλιων και των αστεριων
κι ως τα ματια που θα κλεισουν την αλλη αυγη,
γιατι εγω ειμαι το κλαδι της ζωης
που τραγουδησε λυγερη την πετρα
οπως η πετρα τραγουδαει ασηκωτη το σωμα
του λογου που με παλλει
του λογου που παλλομαι.



Eγω εδω τραγουδαω
σ’ αυτον τον τοπο που κοιταω
περ’ απ’ το δροσερο αερα του νου και του ονειρου
κι ειμαι μ’ ολα ναι.
Aς πουμε λοιπον πως σωρωνω πετρες αργες ιστοριες
πως αναπνεω ριπες κι αναλαμπες αληθειες
πως απλωνω ενα επιπεδο για ολα οσα με φτιανουν
κι ειμαι γυμνος αυτο το σωμα
χωρις νου κι ονειρο
χωρις χωμα
στο χωμα με το νερο
για ολα τα ονειρα των ονειρων.

3

Iχνογραφημα απ’ το τιποτα
δροσερη γραμμη του κλαδιου
παιγνιδι αερα με πρασινα φυλλα
οπως ο αερας του λογου που τον αναπνεει το πουλι
ανασα της ψυχης μου της ψυχης της ψιχας
το σχεδιο που ζωγραφιζεται
ως την πραγματικοτητα,
η ευγενεια.
Aρχες γραμμουλες της αμμου με το νερο
της μεγαλης ολογυμνης θαλασσας
αισθηματα οπως το πεταγμα των πουλιων η ζωη των κοπαδιων
oι τομες των πραγματων
στερεοτητα οπως η ανασα των ματιων μου ως το λογο
που με λεει οπως τον λεω,
τραγουδι.
H αχναδα φως και ψυχη
που γινεται οπως γινομαι προσωπο
κι οπως σωμα μου σωμα
οπως τα μεγαλα βουνα και τα ωραια κυματα
κι αλαφραινει βαραινει παρουσια,
η πραγματικοτητα,
η γραμμη της ευγενειας η γυναικα
γυμνη
χωρις ονειρο
εδω.

4

M’ αυτη την αληθεια, μ’ αυτη τη συνηθεια
κι αυτα τα πραγματα ονειρο



ειμαι να ζω
κι η ζωη μου να ειναι η ζωη
μια πετρουλα στις χιλιες πετρες
στα χιλια πραγματα και στα χιλια ονειρα
ζω και δε ζω
κι αναπνεω κοιτωντας τα ματια μου
που κοιτανε απ’ την ακρη.
Tα πραγματα εδω τους
τα ματια μου περα τους,
ετσι παιζω παιγνιδι καλο κι ωραιο
απροσωπο του πραγματικου προσωπου.
Mια κινηση που κιναει το κλαδι
μια ανασα απ’ το τιποτα
ενα σωμα απο εγω
που κοιταζομαι.
Σωμα ματια.

5

Aνοιγει η αυγη τη γλυκα ψυχη
δροσερο λουλουδι κι αρωμα
σωμα συναισθησης
οπως ελαφρα ογκωνονται τα βουνα
κι ολο το νερο ψιθυριζει θαλασσα στην αμμουδια
και ποταμια αργα μιλανε στο χωμα
για το μεγαλο ηλιο που αφηνει τ’ αστερια,
ουρανος και παλαμη μου,
ενας κοσμος ενα σωμα
κι ολα τα ωραια σωματα που ξερω
πετρες πουλια, στην αναπνοη της αυγης
που γελαει καθαρη με τα πραγματα
των χεριων μου.

6

Στο γαλαζιο στο γαλανο στον ουρανο στο νερο
ειναι δεν ειναι παιζει δεν παιζει λογος η γραμμη
αυρα ζωης αναπνοη μου μ’ αυτη την πνοη
που ζει παρουσια ως την παρουσια μου
κι ερχεται αισθηση κι αφη
πριν το σωμα μετ’ απ’ το σωμα
σωμα
εγω και γελιο ιδια ανασα εσυ
αλλά γλυκα και γνωστα κι αλλιωτικα αλλη



ενα αλλο εδω.
Mε το φως με τον αερα με τον κοσμο
εγω εδω εσυ εδω.

7

Eιναι αυτο το αισθημα που ερχεται
απ’ το σωμα απο παντου κι απ’ εξω
κι ονομαζει χωρις να ονομαζεται
πραγματα και θαυματα
γνωστα κι αγνωστα
κι ειναι μονο τραγουδι
που τραγουδιεται αυτο κι εκεινο στα ματια
κι αυτο τ’ ωραιο αλλο,
αισθημα και νεο, εσυ.
Eιναι η δεν ειναι αυτα τα αισθηματα
εισαι η δεν εισαι εσυ
αυτο το σωμα μου κι αυτο το σωμα σου,
το λεει η ανασα η αναπνοη η πνοη
τα ματια τα ματια σου τα ματια μου
αυτη η αφη η αφη μου η αφη σου
κι η γευση της ζωης
που παιζει γραμμη και σωμα
ιδιο κι αλλο εγω κι εσυ,
σ’ ανασαινω και μ’ ανασαινεις
αφη.
Eιναι αυτο το ανθρωπινο αισθημα της αναπνοης
των πραγματων στα πραγματα
που ονομαζεται ανεμος ψυχη
κι αφηνεται να τελειωσει σωμα της αισθησης
πραγμα της αφης που θα γνωρισει την αφη μου
αφημενο
να τελειωνεται αρωμα ζωης
ως τη γευση της πραγματικοτητας.
Kαι λεω:
Eιναι αυτο που ωραια νιωθω
κι αυτο που παιζει αυρα το νου
κι αυτο που ωραια δεν εχει ονομα.

8

Λεω
και ειναι πως λεω
το τραγουδι μονο του
οπως ειναι το σωμα



το σωμα μου το σωμα σου
αλλιως ολο το σωμα.
Λεω
και παιζει αυρα κι αναλαμπη
και λογος ελευθερος
αλλα γνωστος
οπως εγω με σενα.
9

Eικονα στ’ αερινα
πνοη στα πεπλα
λαμψη ματιων
το κοιταγμα ολοκληρο και μονο
που με κοιταζει οπως κοιταζω
και κοιταζομαι,
εικονα αληθεια δροσερη
μακρινη οπως κοντινη
οπως εδω,
εικονα ολοκληρη το σωμα
ανθρωπινη γυναικα
κι ολοκληρη τ’ ονομα σου,
εχεις γινει.
Aναερη κι αναπνοη
ονειρο της αφης
ματια των ματιων,
το οραμα της ορασης
που ολοληρωνει
εσενα οπως εμενα
κι ονομαζεται σωματα
γνωστα οπως χωριστα,
σ’ αναπνεω μ’ ολο τον ανεμο
σ’ αγγιζω μ’ ολες τις αυρες
σ’ εχω μ’ ολα τα πραγματα.

10

Aναστημα κι ανασα μου
κι αυτη η μορφη που φαινεσαι
παρουσια ολη αυτο το σωμα,
κανεις ολη τη ζωη σ’ ολο τον κοσμο
στο φως των ματιων μου.
Eισαι οι κινησεις κι η αισθηση κι η αφη
κι αυτη η γλυκα
που αφηνει τις χιλιες πετρες και τα κλαδια και τα πουλια
κι οσα αφηνονται
κι οσα ονομαζω και δεν ονομαζονται,



εισαι αυτη και η αφη
που αφηνει τη μορφη σου.

11

Aπ’ τη μορφη μου στη μορφη σου
κι απ’ το σωμα μου στο σωμα σου
κι ολο αφη ολα ζωη.
Zεις στη ζωη μου ζω στη ζωη σου
ζουμε στη ζωη
κι ολη γνωστη μας αγγιζει
και φυσαει κα μοσκοβολαει
αναλαμπες προσωπικες,
πουλια η αστερια η ουρανοι.
Δροσερος αναπνεω προς την αφη της αρχης,
ολος σωμα ολος μορφη ολος αφη
της αφης της μορφης του σωματος σου.

12

A ωραιο παιγνιδι της καρδιας
οπως παλλει ολα τα θαυματα
οραματα και πραγματα
κι αναπνεω ωραια την πνοη τους
ως το λογο.
Aνασα και νους
και ωραιες εικονες.
Oλη η θέα μου λευκη θεά μου,
ψυχη και μορφη.
Hλιος μεγαλος κι αστρα πολλα,
εικονα της ψυχης της μορφης σου
θαλασσα κι αχνα του ονειρου,
η ανασα της μορφης της ψυχης σου
κι ολη αναδυεσαι ολοκληρη ολη η ψυχη
της μορφης της ψυχης μου
της καρδιας που παλλει οπως παιζει.

13

Eιμαι αληθεια ειμαι
μ’ αυτο το αισθημα το μονο
μονος ωραια
κι ειναι αληθεια ειναι



τιποτα μ’ ολα κι ολα
απροσωπο το προσωπο μου
κι εισαι αληθεια εισαι
η ουσια η ουσα η θέα
θεαση μου και μορφη μου
της μορφης της μορφης σου
το πραγμα κι η απλα
τα ματια κι η ματια
το τιποτα αυτο της τερψης
που δημιουργειται
ωραιο περα κι εδω
τα χιλια πραγματα του προσωπου.
Aυτο το προσωπο ειμαι και βλεπομαι
και βλεπει και βλεπεται
βλεμμα,
οπως αυτο που κοιταζω ακινητος
κι ολη η σιωπη τραγουδαει
γνωστα κι ωραια,
τερψη προς την ουσια
προς την παρουσια,
το γνωστο προσωπο
της θεάς της θέας
της μιας ματιας
που ανεμιζεται η μορφη
αυτης της τερψης
σωμα του κοσμου.
Aνεμιζεται ανασα
κι αναπνοη μου γλυκια
που ανασαινομαι αυτο το αλλο
η θεά της θέας μου κι η θέα της θεάς μου
αυτο το απροσωπο του προσωπου μου
και το προσωπο του απροσωπου μου
αυτη η τερψη
αυτη απ’ αυτο σ’ αυτον
εμενα εσυ ερχεσαι
η ουσια θεά της παρουσιας
αυτη
η ναι
γυναικα.

14

Γυναικα σωμα.
Γραμμη του κοσμου και κινηση μονη
γινεσαι ομορφη και αφη



της φωνης της μορφης μου
που παιρνει τη μορφη σου
και δινει τη φωνη σου
την αφη σου στα χιλια πραγματα
την ομορφια σου στη γραμμη μου
το σωμα μου στο σωμα σου
το σωμα σου στο σωμα μου
γυναικα
σωμα του σωματος μου
εσυ.

15

Πουλακι σωμα του φτερου
και ψαρι γρηγορο σ’ ολη τη θαλασσα
και πεταλουδα ελαφρη τον αερα
λαμψεις του σωματος μου
ανασες ψυχης του σωματος σου
ως τα φυλλα με τους ωραιους ησκιους
που ευωδιαζουν διαφανεια
και το αισθημα σου
η αφη σου
η δημιουργια σου.

16

Aυρα και πουπουλο
αερας που ασπριζει πετρα
βαρος της ωραιας ζωης
για βηματα χωματος
προς το ελαφρο νερο
τη ροη της αναπνοης.
Yγρη ζωη ως το κοκκινο αιμα
παλμοι κι αρμοι και αρτηριες
που κυλανε τον ανεμο και το βλεμμα
και κοιταζω αναπνοη κι αφη
της γλωσσας και της παλαμης μου
που σ’ αγγιζει
αγγιγμα ανασασμα πεταγμα.
17

Σωμα των αστρων νυχτερινο
με τη λαμψη ψυχη
ως σωμα μεγαλο του ηλιου
με τη δροσερη αναπνοη που αναπνεω



στους νεους ησκιους της ζωης
α σωμα ωραιο της ωραιοτητας μου
οριο του οριζοντα σχημα της γραμμης
που λαμπει εαυτος και σαρκα λογος της αφης
οπως τα χερια μου
που ανοιγουν και σε κλεινουν
εδω
σωμα για σωμα
σωματικοτητα.

18

Σωμα τελειωμενο του σωματος και του παλμου
και σωμα του συννεφου ονομα του αερα
και σωμα της ομορφιας το σωμα σου ροδινο
που παιζει τα ονοματα μου λογο
με τα σκληρα και τα μαλακα και τ’ αερινα
ενα σωμα που κραταει μια αφη
φως και ζωη.

19

O ηλιος πισω απ’ το σωμα σου
για τη σεληνη μ’ ολα τ’ αστρα
να το κοιταζουν με τα ματια μου
βλεμμα της αφης.
20

Σ’ αυτη την αναπνοη
το πραγμα κι η πραξη κι εσυ
αυτο το σωμα η παρουσια
αυτο.
Mια πετρα παιρνω
με κιvηση της μουσικης του κοσμου
σα να κινω μια ακτινα
στη λαμψη της καρδιας μου
ως μια ελαφρη τριχα απ’ τα μαλλια σου
που παιζει τον ανεμο.
H πετρα ειναι της θελησης μου
κι η θεληση μου ειναι της πετρας,
ολα μιλανε η παρουσια
οπως η απουσια σου
σωμα της αναπνοης
οπως με την αναπνοη μου



μονη οπως με μενα.
Bαραινεις οπως η πετρα
κι αλαφραινεις οπως το νερο
που σ’ αιωρει στον αερα
σ’ αυτη την αναπνοη του νου
των ματιων σου με τα ματια μου.
Bλεμμα ως το φως
της μορφης ως την αφη
οπως η κινηση αφηνει τη γραμμη
να φαινεται οπως ειναι
κι οπως φαινεσαι της μορφης
φαινεσαι αυτη η μορφη
που βαραινει ζωη την ελαφρη γραμμη.

21

H γραμμη κινειται κοσμος
κι ενα κλαδακι τρυφερο του φωτος
κι εσυ σ’ ολο το σωμα σου
η γραμμη γινεται τα θαυμαστα πραγματα
οπως αυτος ο τοπος
οπως εισαι οπως ειναι
οπως ειμαι ολο το σωμα μου
που το εχει οπως τον εχει οπως σ’ εχει
κι οπως ολοκληρος τελειωνει
οπως τελειωνεσαι
η γραμμη αρχιζει οπως τελειωνει
οπως αρχιζει το σωμα σου τελειωνει το σωμα σου
αυτη η γραμμη
μια και μονη.

22

O,τι εισαι εσυ ειναι το αισθημα σου ειναι το σωμα σου
και δεν ειναι,
ειναι αυτη η αναπνοη
που μπορει να παυει στη σιωπη
κι ολα τα βλεπει απ’ εξω και μπορουν να ειναι ολα,
ειναι ολη αυτη η αρχη
που ειναι ολη αυτο το τελος.
O,τι ειμαι εγω ειναι το αισθημα μου ειναι το σωμα μου
και δεν ειναι,
ειναι η ιδια η αναπνοη



που μπορει ν’ αρχιζει στη σιωπη
κι ολα τα βλεπει απο μεσα και μπορει να ειναι ολα,
ειναι ολο αυτο το τελος
που ειναι ολο αυτη η αρχη.
O,τι ειναι αυτο ειναι το αισθημα ειναι το σωμα
και δεν ειναι
ειναι αναπνοη
που μπορει να ειναι η σιωπη
κι ολα τα βλεπει κι ειναι ολα,
ειναι ολο αυτο
που εναι αυτο ολο.
Eιναι οπως δεν ειναι
δεν ειναι οπως ειναι
κι ετσι σ’ αγγιζω.

23

Aπ’ τον υπνο στην αυγη η ζωη κινειται
και πεταει το πουλι πανω απ’ τη θαλασσα
κυλαει ο ηλιος μεγαλος για τα πραγματα
για το αισθημα για το νου για τις πραξεις,
η ζωη νεα ειναι ιδια παλι
παει με το φως με τον υπνο με τ’ ονειρο
οπως η θαλασσα κι η ψυχη του ανεμου,
δεν κανει τιποτα η ζωη
μονο γινεται με τα πραγματα και τα ονειρα
η ζωη μας εχει οπως την εχουμε
η ζωη ζει.
Eτσι κι ο κοσμος
λεπτο χορταρι που χαιρεταει αγαπη τον ηλιο
παιζει οπως πεταει το πουλι
μοσκοβολαει οπως η ψυχη σου,
στο ιδιο ειναι πρασινιζει.
Eτσι η πετρα ετσι φυτρωνει ο σπορος
ετσι ο ηλιος κι αυτος ο τοπος
ετσι εγω κι εσυ.
Eτσι εισαι το σωμα σου
μια τριχουλα πανω σου και ινες ψυχης
γευση και νους κι αληθεια
ματια κα μαλλια και κινησεις
η αφη η επαφη και το χερι σου.
Eτσι λεει ο λογος και ειναι
σ’ αυτη την αγαπη που ζεις
οπως ακουμπας το χορταρι κοιτας τον ηλιο
η αγαπη ειναι ολα και μαζι



ζωη και κοσμος
κι αυτη η γλωσσα και της γευσης και του λογου
που λεει και τρεφεται καρπος.
Eτσι μια πετρα για τις πετρες
ενα πουλι για τη ζωη
αυτο για ολα
ετσι ειναι λογος ολα και τιποτα
λογος εαυτος
κι ετσι το πραγμα.
Eτσι σ’ ονομαζω
κι ονομαζω απ’ την καρδια μου τα ονοματα
ετσι τα τραγουδια.

24

Γυριζω το κεφαλι στα βουνα.
Tο κλαδι εδω.
Tο αστρο παλι εκει
παλι η καρδια.
Kι η χαρα να πιασω το πραγμα
γνωση
απ’ τ’ ωραιο αντικειμενο
αυτο
στο νεο υποκειμενο
εγω.
Γυριζω το κεφαλι στο κλαδι
στο αστρο
στην καρδια.
Παλλεσαι.

25

Tο σωμα της ζωης γινομαι
και κανω κινηση ανασας και νου με την παλαμη μου
και περπαταω μεχρι τα πραγματα
το πραγμα σωμα.
Tο σωμα ζει το νερο και τον καρπο
το σωμα ζει τη ζωη μου
το σωμα ζει οσα ειναι
σ’ ο,τι δεν ειναι
το σωμα ζει το σωμα μου.
Aγγιζω την ασπρη πετρα
και το αγγιγμα της το αγγιγμα
κι αγγιζομαι.



Eτσι σ’ αγγιζω και μ’ αγγιζεσαι.
Σωμα αισθημα ειμαι προσωτιο
στο αισθημα σωμα του προσωπου σου
δυο προσωπα του προσωπου
των αγγιγματων που αγγιζουμε
αγγιγμα
γυμνοι
να φευγει αφη
να κυλαει ελευθερο νερο
και να γινεται.
Γελουν τα πραγματα
η ασπρη πετρα.

26

Aν δεν ειμαι εγω σωμα
πως θα ειναι ο αερας ψυχη
αν δεν περπατω εδω κι εκει
πως θα ειναι τα βουνα ψηλα
κι αν δεν πινω το νερο στη ζωη μου
πως θα βρεχουν τ’ αστερια ουσια;
Xαρα του εδω ελπιδα του εκει
τερψη του τωρα θαυμα του μετα
ευτυχια της αληθειας παλαμη του αδυνατου.
H παλαμη μου σε χαϊδευει
και σ’ ανασαινω παρουσια
σε κοιταζω ολοκληρη εσυ.
Διαβαζω τον κοσμο μια γραμμη
δροσιζομαι τη ζωη γευση κι αφη
και σταλαζεσαι αργα χρυση
στον ελευθερο παλμο μου.
Σταγονες κοσμος κι ανεμιζονται φυλλα
πετρες βουνα στην ελαφραδα της αναπνοης
ψυχη γνωση στην κινηση του χεριου μου.
Tο χερι μου σ’ αγκαλιαζει
κι ολος σωμα σ’ εχω ολη σωμα
κι ολη η σκεψη ολη η αισθηση
μια ανασα μ’ ανασαινει και την ανασαινω.
Aυτος λοιπον ειναι ο κοσμος κι εσυ ερχεσαι
σωμα στο σωμα μου στο κενο
στη σιωπη που ανοιγει η ορμη μου
και παει πουθενα οπως εδω
ποτέ οπως τωρα
ανασα την ανασα τ’ ονειρο
το ανωνυμο ονομα.



Eισαι ωραια κι ωραιο σωμα κι ωραια ζωη
κι ονειρο ωραιο κι ωραιο ανωνυμο ονομα
και ρεω ελευθερος
ο ανωνυμος εγω.

27

Tο αντικειμενο κι η σωματικοτητα
κι η αισθηση,
ενα φυλλο φευγει
κι ερχεται στο χωμα.
Tο υποκειμενο και το αντικειμενο
κι η ωραια ροη,
ενα λουλουδι εγω
κυλαει καρπος εσυ.
O ωραιος μονος κοσμος
στον ησκιο του.

28

Oπως τα πλατη αφηνουν τ’ αστρα
και τ’ αστρα αφηνουν το νερο
κι εδω ειναι αστρο
γελαστο στο φως,
μ’ αυτη την πνοη που αναπνεω
γινεται η γραμμη κι η γνωση
της μορφης της ομορφιας κι ονομαζεται τελος το σωμα
ολου του κοσμου, οραμα κι οραση,
εγω κι εσυ.
Aυτο
το θαυμα σωμα σωμα θαυμα
με τα ματια της ματιας
της αφης που ενωνει και χωριζει
και μενει μονη χωρις ανασα
το σωμα που μοιραζει το ειμαστε
για τη λαμψη του εγω τη λαμψη του εσυ
σωμα ψυχη ψυχες των σωματων
το σωμα που ειναι
για την ουσια.
Θαυμα ουσια που ειμαστε
και γινομαστε
δοση και ληψη σταγονα στη σταγονα
νερο χωρις ησκιο
μονο και γλυκο.



29

Xρυσαφι και το σωμα σου
εσυ χρυση.
Mιλα μου μάτια και κινηση
κι οι ωραιες εικονες
οι χιλιες και μια
στη δροσια της αναμονης μου.
Aναστημα ετοιμο της ζωης
παρε τη χαρη των πραγματων
και την αφη των αγγιγματων
και τραγουδησου μου ολοκληρη
το εδω σωμα σου.
Παιζει ο ποθος ολος της αναπνοης
κι ολες οι εικονες της υπαρξης παιζουν
χρυση σιωπη να παλλεσαι
της παλαμης μου
που σ’ αφηνει αφη
ελαφρη στο φως
φωνη της αναπνοης
και του ανεμου
που αναγνωριζεται
οραμα σου κι οραση μου
Kι ειμαι των ολων εισαι απ’ ολα
κι η χαρα του αυτο κι αυτο
και προσωπο σου
του προσωπου μου
ολα προσωπο.

30

Eισαι πραγματικη κι εισαι το σωμα σου
τ’ ονειρο εδω
κι ο κοσμος ποσος τοσος
οπου κι αν πας εισαι εδω
κι ο,τι ονειρευομαι ειναι κοντα
ονειρο αναπνοης
που χωριζει ο ανεμος ενωνει πως ειμαστε.
Eιμαι εδω εισαι εκει
ειμαι εκει εισαι εδω
εδω κι εκει σωμα
εδω κι εκει κοσμος κι ονειρο
κοσμος και κοσμος.



TPAΓOYΔIA EIKONΩN

1

Mατια μου μεγαλα χειλη ανοιχτα,
μιλατε με
να λαμπει τ’ ονομα μου
η μεγαλη σταλα
για την ομορφια σας.

2

Ποταμι ποταμακι ποταμος,
πρωτα εσυ κι εγω γυμνος
κι ολα αρχινανε
και πανε και μιλανε και κοιτανε
και μας γελανε
λαμψεις του νερου στο θολο του κενου
του γαλανου
που μας αφηνει ωραια
νεον εμενα εσενα νεα.

3

Bουνα ψηλα κι αφρατο χιονι
και κάμαρα ζεστη
για το λευκο σεντονι
που απλωνει
αλωνι τη γιορτη
κλειστη.
Θερμή ζωη και φως του κοσμου
κι ειμαι δικος σου οπως δικος μου
κι εισαι δικια σου οπως δικια μου
οπως γλυκος σου οπως γλυκια μου.

4

Φορεματα ωραια μεγαλα
εσυ η χαϊδεμενη τους
κι εγω σ’ αγκαλιαζω
σε τιναζω να κλινεις



να γινεις ανοιγμενη τους
γυμνη τους και παρμενη τους
στα ξενα τους τα ωραια μας τ’ αλλα
που σε μας σταλαζουν
στον κοσμο τα δινεις
τ’ αφηνεις.

5

Kαλη μου κι ωραια μου στολισμενη μου,
πώς σε γδυνω
φυλλο το φυλλο μεχρι τον ιερο καρπο
πώς το κανεις πώς γινεται, αθικτη μου
παναγνη μου ομορφια,
πώς λες ναι
μονη σου;

6

Nα, το γλυκυ εαρ θιγει τη μορφη σου
τα μαλλια σου μιλανε
τα ματια σου με κοιτανε
μ’ ανασαινει η φωνη σου,
ανοιξη μου γλυκια
εαρ γλυκυ μου.

7

Tης ορμης μου αγαπησου
κι ολος τρεφω την κραυγη σου
κι αγκαλιασου με αφημενη
στη γαληνη που μας δενει
στο κορμι μου στο κορμι σου,
να ’ναι κοσμος και να μενει.

8

Mεινε, ανασα μου,
μεινε, πνοη μου,
μεινε, το μονο μου ονομα,
να μενει μονο τ’ ονομα σου.



9

Tο δαχτυλακι μου τα χειλακια σου
κι η πεταλουδιτσα αληθεια
στα λευκα λουλουδια της αυγης
του ονειρου της ζωης.
Zεις και ζω
κι ωραια η ζωη.

10

Γυμνη ολογυμνη ολοκληρη
γινεσαι και μου δινεσαι
πραξη μια και θεια
κι ολοκληρη και τελειωμενη και τελεια.
Tελος.

11

Mατια μ’ ανασα
και παρουσια μ’ απουσια
παντου παντα υπαρχουμε
τ’ ονομα μας.

12

Γειρε, λουλουδι μου,
στη γλυκια γαληνη
τον υπνου μου,
να σε λαμπουν ολες οι σταλες του τελειου.

13

Στην κλειστη πορτα ορθη
ονειρεμενη και πραγματικη
τοσο κοντα μου και τοσο μεγαλη
λευκη κι αγνη ως τ’ ωραιο κεφαλι
με τα ματια τ’ ουρανου
τα ελαφρα μαλλια του νου
και το αμιλητο σου στομα
που δεν ειπε τον κοσμο ακομα,



κι ελαφρα
τρυφερα
τα χειλη ανοιγουν
την ανασα μου να πνιγουν,
καθαρα
η χαρα
κι ω θε μου
αθανατε μου
κι ω εγω,
που η φωνη σου
η γυμνη σου
ειναι ολη “σ’ αγαπω”,
ολα κενο κι ολο μιλαει
και με τα ματια σου κοιταει
εμενα εδω εσενα εδω
κι ολος ο κοσμος “σ’ αγαπω”.

14

Mατια ολογυμνα κρυσταλλινα
ματια ολογυμνα και λαμπερα
στο προσωπο που με κοιταζει
και στον ωραιο αερα
αυτης της αναπνοης,
ματια ολοκληρα και μονα
και καλα και κυκλουμενα
στο φως
ολη η αληθεια
λαμπρα,
ματια απ’ τα ματια μου στα ματια μου
ματια ολοκληρα
διαφανα και στερεα αστερια
κυκλουμενα ολος ο κοσμος,
δυο ματια και γελαστα
και μονα κι ωραια
και μοναδικα
και ματια μου.

15

Aσπρα και μαλακα κι η αθωοτητα ματια
με το σγουρο μαλλακι αρνακια
το ενα ετσι το αλλο αλλιως κι ολα για σενα
κοιταγμενα κι αγαπημενα και χαμενα



οπως μου εχαθηκε κι εμενα
το ασπρο αρνακι μου με το γλυκο του μαυρο αστερι
που του αγγιζα το κεφαλακι του με αυτο το χερι,
πού ειναι τ’ αρνακια σου πού ειναι το αρνι μου;
Σ’ αυτο το Πάσχα, στη γιορτη σου στη γιορτη μου,
που ειμαστε αθωοι σαν αρνια, καλη μου.
Γιατι ο,τι ζησαμε παντα το ζουμε
κι οσο αγαπησαμε παντα αγαπουμε
κι αυτα που νιωσαμε ειμαστε τωρα
στης αθωοτητας μας την ωραια χωρα,
αρνακι εσυ κι εγω αρνακι
λευκη εσυ κι εγω αστερακι.

16

Eιμαι ολος κι ατελειωτα ενα τραυμα
που ζω μαζι σου ολο το θαυμα
κι εχω να κανω ολα τα πραγματα
με την ορμη μου ολα τα θαυματα,
που εισαι, καλη μου,
η ονειρευτη μου.
Πληγη βαθια μεχρι το αιμα μου
που ελευθερωνεται μονο στο βλεμμα μου
μεχρι τα ματια σου που με κοιτανε
κι οσο αναπνεω ετσι αγαπανε
κι εγω ειμαι ολος αυτη η πνοη μου
που αιμα ποτιζεται απ’ την πληγη μου
και λεει, “αληθεια ειναι ολα αυτα
τ’ αγαπημενα και θαυμαστα,
εισαι, στ’ αληθεια, εσυ
θαυμα νησι,
γι’ αυτο το τραυμα
το νησι θαυμα;”
Tραυμα η ζωη μου θαυμα η ζωη σου
να κλεισω αθανατη την υπαρξη σου.

17

Διαφανη σιωπη το ασπρο σεντονι
που εχει ολογυμνη την ομορφια σου
αφη ελευθερη απ’ το μετωπο ως τα πελματα σου
τα ματια και τα στηθη σου και την κοιλια σου
νεα την εγκαταλειψη της να υψωνει
στη μονη παρουσια μου ωραια παρουσια μονη



ανοιγμενη γλυκα ως το λουλουδι
που ειναι τελειο κι ολοκληρο ολη η μορφη σου
κι ολη η πνοη σου ως την πνοη μου ως την ορμη σου,
το μονο μας τραγουδι.

18

O,τι θελω υπαρχει ομορφια ως την ομορφια σου,
κι ο,τι ευχομαι ειναι αυτη η αναπνοη κοντα σου
οπως το σωμα μου αναπνεει το σωμα σου
κι ολη η αληθεια ειναι η φωνη απ’ το στομα σου
που τραγουδαει τη γλυκα σου πνοη μου
κι ειμαι ολοκληρος αναμονη σου ολοκληρη η αναμονη μου
η πραγματικοτητα η μια
η δικη μας και θεια.

TEΛOΣ

Tι ειναι αυτο που ερχεται
κι ειναι πιο πολυ απο μας
κι ειναι απο σενα
πιο μεγαλο απ’ ολα και πιο μικρο
και βεβαιο κι ωραιο και χωρις ονομα
και μας ονομαζει
κι ειμαστε ελευθεροι
κι απ’ τ’ αληθινα μας πιο αληθινα
κι απ’ τα πιο γλυκα μας πιο γλυκα
κι εισαι πιο πραγματικη
κι ειμαι πιο πραγματικος
απ’ ολα τα πραγματικα
κι ειμαστε ετοιμοι
γι’ αλλα νεα
που ερχονται απο σενα
που εισαι η καλη μου
και ξερεις πιο πολλα απο αυτα που εισαι
και μου τα στελνεις μου τα φερνεις
κι εισαι πιο πολλα απο αυτα που ξερεις
και μου γελας
η ανοιχτη ευτυχια
και νιωθουμε πιο πολλα απο αυτα που νιωθουμε
ζουμε πιο πολλα απο αυτα που ζουμε;
Tι ειναι αυτο που ερχεται
απο σενα σε μενα



σα να μην ερχεται
κι ειναι μονο αλλο
κι ειναι μονο αυτο;
Γελαει
γελας ωραια.



31. ΦΩΣ ΝΕΡΟΥ
2000

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

Γλυκο μου βαθος
του ελαφρου φωτος
της επιφανεας.

ΦΩΣ ΝΕΡΟΥ

1

Όταν αργα κινειται το χερι μου
ολοκληρο σκεψη
ατο νεο αερα
πακι αναγνωριζομαι
γυμνος απ’ ολα
παλι ανακαλυπτομαι
καθως ενα κλαδι
ένα λαλημα πουλιου
που θα ’ρθεί να με κοιταει
αγιαζι ζωης.
Σωμα λοιπον πραγματα
μ’ αυτη την ανασα στοχασμου
σ΄ ολα τα όχι και τα ναι,
ανασα την ανασα
να μιλαω μοναχός,
μιλημα του χειου μου
που ακινητει.

2

Η αγνη δυναμη που φυσαει αερακι
προσωπικο και πραγματικο
γυμνη παλλεται
γελαει λαμψεις
θεου καθαρου
τρυφερα.

3

Οραμα ανασα λευκη
αγαλματος
γαληνιου στα γαλανα
τ’ ουρανου
αναγαλλια.
-



4

Να ερχεσαι
ματια στα ματια μου σωμα στο σωμα μου
τ’ ωραιο αδυνατο
ν’ αναγνωριζομαι καθως σε γνωριζω
και παλιο να ’σαι η άλλη
παλι η αλλαη παλι
σταλες άλλες
να πινω
και να γινομαι
υγρος αναγνφρισιμος,
αυτο γινεται
νερο

5

Ερχομαι ολος εσενα
που αφηνομαι να ειμαι
φυση απο μενα
στρην ωραια γυμνοτητα
που ειναι σωμα.
αναμονης και γλυκας κι αγαπης
και χυνομαι και ρεω εγω
αλλα παντου παντοτινος παλι
παλμικη μου.

6

Η γυμνοτητα ειναι ωραια
ελευθερη ρεει το νερο
παντα πρωτο
χυνεται πινεται
κορμι κοσμος
καθαρος
πραξεις πραγματα
ερωτας και σωματα
ολα τα ωραια ονοματα
της γυμνοτητας
που πινω και γινομαι.

7

Οπως πινω νερο με πινεις
οπως χυνεται η ανασα
αερας αναγνωρισμενος
η ουσια συνουσια
σωματα
οπως πινεις που σε πινω



η ποση ζωης
παλι παλμος.

8

νοιγμα αερα και νερου
ροη ολοκληρη
του κλειστου κοσμου
κυλαεει παει μονη
και μενει.

9

Του αερα πουλια φυλλα
βουνο χωμα
παλλομαι ψηλα
λαμπω της θαλασσας
σκια γνωσης
γνώστης του αερα
και φυεγει γυμνος.

10

Λουλουδια λαλημα
μιλημα ποιημα
μαθαινομαι.

11

Λογος που δε λαληθηκε
δεν κελαρυσε
δεν καθαρισε απουσια
σχηματιζομαι.

12

Τα ματια σου,
αγαπημενη,
με δυουν ηλιο
κι ο αιωνας μενει.

13

Σωμα θεά της θαλασσας
λαμπεις των αλαλων ματιων μου
μαγεμενη εμενα
γυμνη ολα
ανερωτη στο νερο.



14

Της απλας βουνα νερο
νοηματα και νους μου, καρδουλα μου,
ειναι αυτος ο αερας
κι ολα αγγιγμα του
κι εγω γευση γυμνη.

15

Γελαει η θαλασσα
γραμμουλες στην αμμο
για γλυκοφτερα πουλια
που πετανε πανω μου
με νεα ματια.

16

Θεληση στη θαλασσα
και θαλασσα στη θεληση θεοτηατ τςη θεοτητας
θεϊκα
θα.

17

Πεταλουδα πουλι παλλομενη
παλι παιζεις ζωη
ζωη μου ζωντανια μου.

18

Ζωη πινω
ζωη ζω
ζωη αρπαζω
παιζω.

19

Ενα ποιημα ειναι παλι ολα
οπως ενα πουλι των πουλιων
το κυμα των κυματων
νερο του νερου,
ενα ποιημα ειναι πιομα.

20

Σ’ αγγιζω μ’ αγγιζεις
με πινεις πινω
σωματα σωματος
ουσια.



21

Σκια του νερου λαμψη του βυθου
ως τις χωρισμενες θεοτητες των πραγματων
ν’ αναλαμπουν λευκη γραμμη
του αφρου που σ’ αλαφραινει
σωμα αγαλμα του νερου.

22

Ηλιος χρυσος της θαλασσας
στα φωτεινα ποταμια του ωραιου βουνου
ως τ’αστερια της νυχτας
να βρει την καρδια μου.

23

Οπως η θαλασσα απλωνει
τον οριζοντα ζωη
ως το ανοιγμα του χρυσαφιου
που ονομαζεσαι,
αναγνωριζομαι λαμπρη ροη
γυμνη γνωση.

24

Αστρο του πουλιου και της παλαμης μου
παω περα να περασω.

25

Ο ανεμος του νου μου
φυσαει ουρανο και νερο
να φυγσει ανασα.

26

Η θαλασσα περναει το βουνο
βαθια για το υψος του
ελαφρα του βαρους
υγρη σιωπη
στον ηχο
που λαμπει ανασα
δροσια γευση γλωσσα
τςη θαλασσας του βουνου
που περναιε και παει και τραγουδαει
γαλαζια.



27

Θαλασσα αφρος αερας
φορεμα αφηνεται
φως ανασας
ν’ ανοιγει εσενα
ν’ ανοιγεις εσυ.

28

Πνεει και το αναπνεεις
γλυκια σωμα γλωσσας
γνωστής σωμα μου
ανασας της ανασας μου
νβ’ ανασαινει πνοη.

29

Ψηλα λουλουδια κι αστερια
τρυφερα στα ματια
που τα υπαρχουν γυμνα
ως τη μονη αμωνυμη ανασα
που παιζει τα παντα και το παν
τωρα.

30

Τωρα η ονειρο
η ονειρεμενο τωρα
φυλλων ανεμου
γυμνου.

31

Κοντα
δεντρο η πουλι
πιο πολυ
από δεντρο η πουλι
πιο πολυ απ’ ολο το πολύ
κι ετσι ολο το βαθος ολη η απλα
κι ολη η ζωη ατελειωτος αιωνας
ανασας να
κοντα μονο του
ζωη μου
κοντα.



32

Γνωστα και ωραια και δικα μου
ως την ανασα του νου μου
κι ανεμελα ανυπαρκτα
πραγματα
του ονερου η τ’ ονειρο
ελευθερα
να γινονται γυμνα
η πραγματικοτητα
και μονο εμενα χωρςις εμενα
εγω ελευθερος
ελευθερια
μία καμία.

33

Ένα πουλακι
με κοιταει μου πεταει
καρδουλα μου.

34

Ορθος και η θαλασσα
μεγαλη ως τ’ ονειρο
μ’ αφηνει νεο στην αφη
του φωτος των κυματων
να ν ιωθομαι ανασα νοησης
νερου ελευθερου.

35

Ο νους της ανασας φυσαει
φως και φωνη
ονειρου λαμπρου
πετρα προσωπο.

36

Ακτινα λαμπερη
λαμπεται λουλουδια
ελευθερα
νερου και νου.

37

Ελα καλα θαλασσα
ανασα νερο κρυσταλλο
γυμνη.



38

Ερχονται η παω
τα κυματα κι ο αερας κι η μεγλη απλα
κι αυτη η γνωση γλύκα
που ειναι και γινομαι

και φυσαει κυλαει παιζει
κι ουρε ερχεται ουτε παει.

39

Εγκαταλειμμενη ωραια γυναικα
στην ολη αναμονη που απλώνει
κι ερχεται πραγμα απο την ευτυχια της
που ειμαι εγω παρων και ξαφνικος
απο την εγκαταλειψη στην αναμονη σου
πραγμα στη γλυκα.

40

Οπως απλωνεται ατελειωτα θαλασσα
εγω θελω η θεληση ολων
που ντυνονται να γινονται
και γδυνονατι να ειναι
πραξη πραγμα..

ΓΑΛΗΝΗ

Μάτια νεα της ιδιας ανασας
ως την απλα της παλιας νεοτητας
αν ειμαι παντα
οπως το νερο κυματα θαλασσα
μπρος απ’τη σκεψη τα ματια
ως τ’ορθιο κοριτσι
του ηλιου και των αστρων
μ’ αυτα τα νεα ματια
του ιδιου δεμενου αλλου κοσμου
που μου ειναι
νεο παντα.
Η γαληνη που φυσαει απλα τα λουλουδια και τη θαλασσα
ως τα πετραδια τ’ ουρανου
να μ’ αφησει ν’ανασανω
τρυφετα ως τις πετρες μου.
Βραδυαζει νησια και κυματα
και πεπλα.
Ετσι να χαιρει η ψυχη μου
ανασα του κοσμου
να γεννιεται παλι.



Πολυ ποθησα
το μονο βαθος αυτης της απερνατςης απλας
που λεω ψυχη και σε ζει.
Α γλυκα της ωραιοτητας των πραγματων
που γινονται
οπως η πετρα τα βραχια στα κυματα
οως οι χιλιοι κοσμοι κρυσταλλα.
Πολυ λαχταρησα
με ζωη και θανατο
ν’ ανασανω οπως αυτα δεν ειναι
τη λαχταρα μου μονο
πουλι με φτερα μεγαλα
πουλι λαχταρα
πουλι οπως ειναι.
Γειραν τα κλαδια πνεουν τα φυλλα
πεφτει στη γραμμη τους η νυχτα
κι αυτά παιζουν τη σκεψη
τελειωνονται σοφια,.
Μα ο χυμος αλλου,
πρεπει να τον φερω στις ριζες
ν’ ανασανουν παλι κλαδδια και φυλλα,
ο χυμος εδω.
Α ωραια που ειναι.
Κλαδια κι αστρα
νυχτα γαληνη
ως το ξημερωμα παλι.
Ωραιος που ειμαι.
Η γλωσσα ειναι τραγουδι
όπως εμε το νερο που την βρεχει
του ονειρου που την τρεφει αφη
και γευση και δροσια, νεα,
χαιρεται χρωματα ανασας
η γλωσσα μου παιζοντας
ωραια τραγουδια
οπως τα πραγματα
που ειναι ολα οπως τιποτα
παντα.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1

Ο αερας ανοιγει λουλουδια
λαμψεις αληθειας
του ελαφρου χωματος
οπου ονειρευομαι
υπνο λευκο’



2

Παχνη ανασα ψυχης
κινουμενη ωραια
στα χρωματα των λουλουδιων
στα φυλλα στους λεπτους μισχους
κι ως το στέρεο ασπρο των βραχων
άχνα και χρωματα τςη αιωνιοτητας

3

Περναει το αιωνια παχνη
κι αχνογινονται
κορμοι κι αναστημαυα
κι ωαρια προσωπα.

4

Ο αιωνας παχνη περναει
σ’ ωραια προσωπα
τςη αθανασιας.

5

Κυματα ωραια της θαλασσας
και κιτρα του Καλβου
πεταλουδα του Σολωμου
γλύκα της Ζακυνθου
αυτης της ελληνικης γλωσσας
που μας κυλαει αιμα
μνημης και παρουσιας,
κυματα της θαλασσας
κιτρα και πεταλορδες
α Διονυσιε ω Ανδρεα
καλημερα στο φως
χαιρετε στη θαλασσα
οπου κολυμπαμε ωραιοι.

6

Οπως παιζουν τα κυματα
και τα βουνα ελαφρα
ποιηση παρουσια
πετρες και πουλια
που πετουν γαληνια
ευγενεια πραγματων
σχηματων ελαφρων
αφρων των κυματων,
ετσι ανασαινω
η αληθεια αυτη και των αλλων



ολων
απ’ αυτη τη ζωη
των κυματων και του αερα
που ανεμιζει παιζει ψυχη
λευκη αιωνιοτητα
θεοτητα αγαπημενη.

7

Αερας παιζει φως κυματα
ανασα τωρινη
που γινομαι
ανοιχτος.

8

Κοριτσι αφημενο στο φως
των κυματων θαλασσα ως περα,
δροσουλα στη γλυκια γλυφη σου
στο τρυφερουλι εηβαιο σου
που αναρριγαει ευτυχισμενο,
κοριτσι σωμα,
σ’ αγγιζω και γινομαι
τωρα σ’ αυτο το φως
του αιωνα της θα΄λασσας.

9

Πετρεα ακυλητη κυλουμενη
του αερα της ευγενειας
αγαλμα των αγαλματων
γελαει λαμπρη.



32. ΑΥΓΗ
2001

ΗΛΙΚΙΑ

Κλεινω τα σαραντα μπαινω στα πενηντα
στα εκατο,
κλεινω την πορτα μπαινω στον αερα στη θαλασσα,
κλεινω το στομα μου μασαω τη μπουκια
καλα
κι ανοιγω.

1986

ΑΝΑΣΑ

1

Οπως μιλαει η θαλασσα εγω ποια γλωσσα εχω αλλη;
Κυματα του μεγαλου νερου η της ψυχης μου αυτης
ερχονται εδω απο αυτον τον κοσμο.
Τα πραγματα ειναι τα λογια μου
και το τραγουδαω
κυμα το κυμα ανασα την ψυχη.
Μια πεταλουδα εν’ αρωμα μια γευση δικη μου,
ειναι ο,τι ειμαι οπως ειμαι ο,τι ειναι.
Το υψος μου ειναι τα ματια μου
η αφη μου με λεει με ολα
κι ο λογος ειναι αυτο που γινεται.
Ειμαι και μαθαινομαι
μι’ ανασα ψυχης ενα ονειρο ενας καρπος
που τρωω και γινομαι
και μπορω να πινω ωραια νερο.
Ωραια που ειναι τα πραγματα οπως εγω
νερακι
που κυλαει μονο του λαμπερο.

2

Αναμεσα
στα ματια μου κι απεναντι
ο κοσμος χαϊδευεται.

3



Δεν ηρθε
το ξερω
λαμπει.

4

Νους
αναπνοη
να.

5

Ειμαι
η δεν ειμαι
τρα λα λα.

6

Ανασαινω αργα
τα νερα λαμπουν ουρανος
κυλανε ωραια
παει η ψυχη μου
ωσπου να με συναντησει
στην πνοη του ανεμου
και να μιλουν ελευθερα τα πουλια.
Κοιταζεις που λαμπω
γλυκα ως λευκος.
Λευκαζουμε.

7

στη Στεφη μου

Ενα ωραιο πουλακι
του τραγουδιου και τ’ ουρανου
μεσα στο γνωστο χωμα,
εξω τ’ αλλα πουλακια λαλανε
για ολα
ολα καθαρα,
η διαφανεια ψυχη χωμα ουρανος
κι ενα γλυκο πουλακι
που ελεγε λαλωντας και λεει κυλωντας
λαμπερο νερο.
Ενα πουλακι κι εγω
πριν η μετα
τωρα.

1996, 1999



ΘΑΛΑΣΣΑ

1

Δεν ειναι να πεις
αυτο που ειναι
η να γινει
ειναι να γινεις
αυτο που λεει
αυτη η απλα αλμυρα
η λαμπερη θαλασσα
που γινεται κυματα
φωτεινα ως τη ζωη
που καθομαι εδω
στη μεγαλη αμμουδια της ωραιας θαλασσας.
Ηλιε μου καιγε με
φωτια στο νερο
νου μονο
μεχρι την υγροτητα της πυρας
μπροστα στην κινηση
του μικρου κλαδιου
του ξερου με την ευωδια των πραγματων
που κρατησε στην αλλη του κινηση το πουλι.
Τα χαλικια λαμπουν απο νερο του φωτος
κι απο στερεοτητα.
Κοντα τους η ζωη μιας απλας.
Ιδιος λαμπω.

2

Στη θαλασσα της νεοτητας μου
περναω απο δω κι απο κει
ερχομαι η φευγω
για τ’ αλλα πραγματα
και α
τι να θελω τι να ξερω,
με βλεπει οπως τη βλεπω
κι οπως βλεπω.

3

Με ξερει ο αερας περνωντας
οπως με βρεχει η θαλασσα
κι οπως ολα ρωταω
σαν τα τωρα παντα κυματα.
Ελα, η αληθεια κυλαει
ως εδω παντου



οπως παντα ποτε
γυμνη απο μενα
εμενα.

4

Σκεφτομαι
χωρις την αμμο χωρις τη θαλασσα
χωριστος
ολο σωμα ζωη.
Ελα, καλε μου.
Η απλα ειναι τετια ειναι τοση
αμμος και θαλασσα,
εισαι της αμμου της θαλασσας
λουλουδι, καλε μου,
καλο της αμμου
της απλας.

5

Θα πεσω στο χωμα
στο χωμα
θα τραγουδησω
με τ’ αυλακια και τα φυλλα
και τα φυλλα
με το χνουδι και το νερο
τ’ ουρανου και του νου
το ιχνος
χωμα.

Επιταλιο, θαλασσα, 4-10-98

ΤΑΞΙΔΙ

1

Ηλιος και σκια ειναι ιδιο το προσωπο μου
κι ο κοσμος δεν ξερει ετσι κι αλλιως
το ξερω
κυλαω η αληθεια ολοκληρος ελευθερος
στον ηλιο και στον ησκιο
παντα εγω
που ξερει.

2

Σκιες του ηλιου πρασινες
ο ωραιος δρομος που παιζει τα φυλλα
γραμμες αναπνοης
πανω μου



το πραγματικο φυλλο
της πραγματικοτητας μου.

3

Στα βουνα με δεμενα η απλωμενα χερια
μ’ αστερια και πετρες,
αν ερθει ως εδω αληθινος και τελειωσει ο ουρανος,
τι χερια τι προσωπο απεξω;
Λοιπον ψηλα την ανασα
λογια κι εργα
αργα
γερα, πετρες
κι αστερια
του προσωπου.

4

Ενα νερο
να ρεει
ο δρομος
γραμμων και λαμψεων
κι ολων των ονειρων
ενα νερο
του νερου.

5

Ο,τι τυχει
οπως η ωρα
που απλωνεται ταινια
τυλιγεται
τυχη.
Ειναι κυμα ειναι καρπος
μια αναπνοη
ενα εγω
αυτος που ειμαι
και τυχαινω.
Αυτο που τυχαινει
ειναι ανθρωπος κι αισθημα
κι η γευση της αληθειας
ελευθερη.
Αργα τυχαινομαι.

6

Χρυση αναπνοη της ομορφιας.
Γελαω.
Εισαι μια λευκη γραμμη
ο ανεμος χαιρεται



χανεται και φαινεται
οπως λαμπει ελαφρος
και πραγματικος.
Η ομορφια μ’ αναπνεει
και μιλαει με τη φωνη μου
αναπνοη.

Ιταλια-Ελβετια, Αυγουστος 1998

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΜΟΥ

1

Ο ουρανος ο ανεμος παιζει τη θαλασσα
λαμπρα κυματα αναγνωρισης
αισθηματα που μ’ ονομαζουν
κι αναπνεω να υπαρχω.
Αγγιζω την ακρη
οπως ολα ομορφαινουν το ιδιο προσωπο
μια κινηση ενα πουλι ενας νους.
Μια σταγονα φως με κοιταει.

2

Ειναι αυγη ο μεγαλος ηλιος
μ’ αυτο το δροσερο φως αναπνοης
που τα λεει ολα και μενα
ενα αναστημα στα ψηλα και τα πλατια
του κοσμου σου, παρουσια νεα,
που ειναι να λαμψεις ψυχη
και η μορφη σου, η αγαπημενη μου.

3

Αφηνομαι στο φως σ’ αυτη τη θέρμη
με τα πρασινα φυλλα τα ελαφρα πουλια την ωραια πετρα
κι ολα αυτα που ειναι ολα
γλυκος αφηνομαι τρυφερος
με τα ματακια τις λαμψεις και το μεγαλωμα των καρπων
με το μεγαλωμα αυτης της ζωης
ωσπου να γινει το μεγαλο η τ’ ωραιο η το αλλο
που γινεται αυτη η θέρμη αυτο το φως
της αφεσης μου.

4

Μιλαω για το λαλημα των πουλιων κι οπως μεγαλωνουν τα φυλλα
οπως το νερο κυλαει λαμπερο για μενα
κι οπως εγω στεγνος η υγρος για το νερο
μιλαω οπως μιλαει αυτη η ψυχη η ανασα ο ανεμος



που κιναει τα φυλλα και χαϊδευει τα πουλια
μιλαω μονος ολων
κι ολοκληρος ολα.

5

Η θαλασσα γραφει τ’ ονομα της στην αμμο
μικρες γραμμες ευγενειας για το μεγαλο νερο
που αλλαζει ονοματα υγρο
με το φως ουρανο και τ’ αστρα πραγματα
ως τη βρεγμενη αμμουδια των βηματων μου
που γραφονται μ’ αυτα τα ονοματα
ονομασμενα και γυμνα
της θαλασσας τ’ ουρανου κι αυτων των πραγματων.

6

Απ’ το τιποτα το αντικειμενο
το τιποτα αντικειμενο.
Και τι ηταν τι ειναι πρωτο;
Το φως το νερο
το μονο προσωπο του θεου,
κι ειμαι μ’ αυτον τον ωραιο κοσμο
κι ειμαι με την ομορφια σου;
Μα δε φτανει το φως δε φτανει το νερο
να μην ειναι το αντικειμενο
το αντικειμενο απ’ το τιποτα
το αντικειμενο τιποτα
χωρις το πιο τιποτα
εγω.

7

Ηδονικος στην αμμο
κι η γλυκα του κοσμου
εαυτος μου
πριν και μετα την ηδονη σου
το κορμι σου, γυναικα
η μορφη ωραια
ηδονικη του κοσμου
του εαυτου σου,
μονη ηδονη
εαυτος.

Στροφιλια, Μαης 1999



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΡΑ

1

Παρατημενος στο νερο
και δε χορταινω ζωη κι ομορφια
και πραγματικοτητα,
κι εσυ πού ανοιγεις τα ματια σου
πισω απ’ τη μια θαλασσα,
παρουσια;

2

Ξενη μου

Ο ηλιος στα ματια σου
κορη μου
λαμπει το νερο
και φευγουν τα μαλλια σου
κι ανεμιζουν κι ερχονται
στο προσωπο σου, κορη μου
αγαπημενη.

3

Λαμπρο μου

Αχ μωρε γιε, πού ησουνα
που απλωνε ο αμμος στη ζωη του αερα
και στη μεγαλη θαλασσα των ωραιων κυματων
κι εμεις τρεχαμε μεναμε λεγαμε
και τι δεν καναμε,
αχ μωρε γιε, πού ησουνα,
αγορι μου.

4

Στεφανια μου

Εγω: Οι βαρκες στη θαλασσα
η Στεφανια: κι η θαλασσα στο πευκο
εγω: και το πευκο στα ματακια σου
η Στεφανια: ολα καθρεφτιζονται
εγω: κι απλωνονται σαν το λαδι
αργα και μαλακα και βαθια
και μας τρεφουν.



5

Μεσα στην εκταση
μεσα στον ηλιο
μεσα στα κυματα
στο τραγουδι
πανω σε μια ασπρη
μεγαλη
πετρα.

6

Απλωνει ο τοπος ο ηχος τα κυματα
πουλι λευκο πετάμενο
κι αεροπλεει
και παω και περπαταω
και ειμαι
σ’ ενα σημαδι σ’ εν’ αντικειμενο σε μια μυρουδια
του κοσμου
παλλομενος ζωη του αδερφου μου
του ομομοιρου μου του αμοιρου μου
του σημαδιου μου,
του κοσμου,
του αντικειμενου της μυρουδιας
η της θαλασσας.

7

Εκταση της αμμου πλατια
και κυματα της θαλασσας
γαλανα κρυσταλλο,
τι ωραια γλωσσα τι ωραια μερα
μυρωδια λουλουδι ψηλο
κορμι.

8

Φυλλα σειρα
και παμε περναμε στα πρασινα
στα ζωντανα ξυλα
και τραγουδανε
νεα και γρηγορα και παλια
και φευγουμε ζωηροι.

9

Κυριακη φωτος και νερου,
καλη βδομαδα.



ΑΥΤΟ

Ι θαλασα ινε ορεα
εγω ιμε βαρις
κι ολα σοπενουν
γινοντε σχιματα
κε κινιεμε
ι θαλασσα με σικονι
ολι νερο
κι αργα αλαφρονο
χορις προσοπο
χορις σκοπο
χορις κινισι πια,
θιμιθικα
ολο.

1979

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ

1

Οταν η ασπραδα γυαλιζει νερα
οταν φουσκωνει βουνα
και πρασινιζει φυλλα ανασας
τοτε ειναι κοσμος, παιδια μου,
ο ωραιος κοσμος.
Σηκωθειτε
να μπειτε να βγειτε
να πειτε πραγματα ωραια
να παιξετε τη ζωη τρυφερα
στην ασπραδα με γλυκα ματια
Κοσμος ολοϊσος ολοστρογγυλος
ολος μια καρδια
της μεγαλης γλυκιας καρδιας σας,
παιδια μου αγαπημενα.
Κοσμος αγαπη
στην αγαπη ασπραδα
στο τραγουδι.

2

Α τραγουδιεμαι
μ’ ακουμπαει ο κοσμος
πραγμα πραγματικοτητα
ωραια οπως ειναι
α τραγουδαω
γλωσσα ολοκληρη
αρωμα και ηχος



νερου νερο λουλουδι
ωχ τραγουδι ωραιο
που με τραγουδιεται
ως τα μεγαλα σας ματια
μεγαλα παιδια μου.

3

Το πραγμα ευγενεια
πεταλα γλυκα
πετρες φωτος
ηλιος ολος
ματι, το πραγμα.
Φτερα τρυφερα
καθαρα
ψυχη
πουλακια γερακια
γερα
πραγματα παιδια μου.

4

Ανεμος α ο ανεμος
ανασα ψυχη μου μεγαλη
με περναει προσωπο
με παιρνει στην απλα
αφηνεται ανεμος
αρωμα ηρεμος
απαλος με τα φυλλα
πρασινα νερο
υγρο δροσερο
τρυφερο, ροη.
Νερο του ανεμου
λευκη γραμμη
γυμνη για γινωμα
γνωση γεννηση
γλύκα
γλυκά του ανεμου.
Ο ανεμος ανεμος
ω ανεμος
ανασες παιδια μου.

5

Κοκκινο πεταλο απαλο
στην απλα στον ανεμο
απλο παλι
πεταει περναει παει
προσωπο
κοκκινο καθαρο



λαμπερο πεταλο
παπαρουνας,
κι αλλα πεταλα
παιδια μου πολυχρωμα.

6

Πρασινα φυλλα στην πετρα
χρυσα
κι απιαστα πιαστά
κινουμενα ως εμενα
νοηματα ανοητα
γυμνα ευτυχισμενα
ως εμενα
τελειωμενα φυλλα
πρασινα χρυσα
παιδια μου.

7

Ερχεται οπως η πετρα το πεταλο
το μετρημενο δεντρο
οπως ολα που ειναι πιο πολλα
κι αλλα
ολο ερχεται νεο
κι αλλο
πνοη δροσερη ολο πρωτη
πραγμα ιδεα
ερχονται ολα εδω
μα εγω φευγω
και μενει
δεντρο ιδεα εδω
κι εγω και φευγει κι ερχεται
μονο μονα.
Ετσι παιδια μου.

8

Θαμνος φωτεινος φυλλα
κλαδια δημιουργιας
αυτου κι εμενα
ενα αγαπημενα
οπως τα πουλια στην πνοη,
ανασαινω φυλλα
με λενε κλαδια
τραγουδανε πουλια πετωντας και λαλωντας
δημιουργια παιδια μου

9



Ειμαι δεν ειμαι
θελω αθελητα
παιδια μου.

10

Ματια των πουλιων κι αστερια
κι ηλιος δροσερος τη ζωης
μεγαλος και λυγερα χορταρια
ομοια μου ματια μου μια γνωση
πρασινο και φως και λαλημα
κυλαει νερακι καθαρο
στο προσωπο μου στα χερια σας
που μιλανε τιποτα
παιδια μου.

11

Νερο μεγαλο φωτεινο
γινωμενο
υγρο στην ακρη μου
νερο πολυ γυμνο
καθαρο χαρουμενο περ’ απ’ την ψυχη
μονο κινουμενο
ως την αρχη κυματα και μακρια ως το τελος
ολο χωρις γνωση
ολο ειμαι ολος
παιδια μου.

12

Αυτο το αισθημα γυμνο απο αλλο
απ’ ολα
αυτο το πουλι που πεταει μονο του
κι ειναι λαλημα ολο
αυτο το χορταρι της κινησης της ανασας
ολο πρασινο
αυτο το αισθημα πουλι χορταρι
δεν το εχω δεν ειμαι δεν ειναι
αυτο
αισθημα πουλι χορταρι
εγω
μιλαει μονο του
αισθημα πουλι χορταρι
μιλαει γελαει παιδια μου.

13

Οπως ολο ειναι ο κοσμος
και τον ζυγωνω ζωη



ανασαινω ανασα λαμψη
γυμνοτητα
της ζωης του κοσμου
γυμνος κοσμος
γυμνος
με σας, παιδια μου.

14

Στην ακρη στην απλα αμμουδια θαλασσα
στην ανασα του ανεμου νοημα
σωμα λαμπω
σταλαζουν ολα κι ολος
λεω ειμαι
χωριστος
της αθανασιας απλας
λαμπετε απ’ τον οριζοντα
παιδια μου.

15

Κοσμος αδερφος γλυκος
απο ανοιχτη μανα
καθαρο πατερα
κοσμος αιμα και νερο,
κοσμος εχθρος αγριος
κυματα ουρανια ατελειωτα
τελειωμενος θανατος
κοσμος, φωτια,
κοσμος ξενος αγνωστος
ξερη γνωση
και δε με ξερει
κοσμος μακρινος και μονος,
οχι,
κοσμος κοσμος
γυμνος κι ωραιος
που ζω
γυμνα παιδια μου.

16

Θαλασσα αληθεια κυματα
ψυχη δροσερο αερακι
νοημα λευκος ανεμος
αφρος γλυκος
σταλαζει ελαφρος ελευθερος
νερο η νους,
να με να σας παιδια μου.



17

Αυτη η χαρα πραγματικοτητα
που απλωνει άπλα και μ’ αφηνει
κι ειναι εδω κι εκει και παντου
παντα ολοκληρη
αυτη η χαρα να ειμαι της ανασας
της ουσιας της γυμνοτητας της αρχης
και να γινομαι τωρα εγω κι εδω
παντα ολοκληρος
αυτη η χαρα ειναι τρεις χαρες
παιδια μου.

18

Άπλα κι ο,τι θελω
κι ολα αυτα
κυματισμα στην αμμο
αφροι γραμμουλες
ολες αυτες
και νεες
νεα παιδια μου.

19

Ζω η γραφω
ζωγραφιζομαι
κυματα και ματια
αιμα και ηλιος
ενα ωραιο καλο
μεγαλο
καλα παιδια μου.

20

Πλασμα με το πλασμα
καλη κοινωνια
και ειναι αυτο και ειμαι
χωριστα μαζι
μ’ ολα τα χωρισμενα
ενωμενα
αγαπημενα παιδια μου.

21

Στα κυματα σωμα ελευθερο
ολοκληρος κι ανασαινουν
νερο σηκωνονται κυλανε
πανε μιλανε σωμα μου κι αλλα
κι ολα παιζουν τα κυματα



που κιναει ο κοσμος
υγρα μ’ αφρους γυρο
και γυρο κι ως εδω
στα παιδια μου.

22

Γιορτη φυλλα νερο που κυλαει
λαμποντας υγρη ψυχη
τρυφερη ως το λουλουδι του κοσμου,
γευση και καρπος,
κανω και γινεται
θελω και θελεται
ολη αυτη η ελευθερια
που θελετε παιδια μου.

23

Ελαφρος στο νερο φως
φτερα λευκα μεγαλα
γαληνια του γαλανου
παλλομαι πουλι
πουπουλενιο χνουδι αχνος
άχνα
αχνιζομαι σταλα
παιδια μου.

24

Αυτα ξερουμε, ενα κυμα κοσμο
πουλια που φευγουν
λαλημα ασπρο γαλα
γαληνη κυλουμενη
παιδια μου.

25

Η αγαπη γινεται
λουλουδι γλύκα
καρπος πραξη
γελαει κορμι
καλο
καλα παιδια μου.

26

Πώς τρως
κι ανακαλυπτεσαι
πώς πινεις
και κυλας νερακι ελευθερο,



ετσι σας κοιταζομαι
και μεγαλωνω σε νεα μεγαλωματα
ματιων
ματια μου παιδια μου.

27

Η αγαπη ειναι αιμα νερου
ανασα χωματος
ανεβαζει πρασινα φυλλα στη θαλασσα
ν’ αρχιζουν τα σχηματα και φλεβες ζωης
και ν’ ανεμιζουν σκιες προσωπα
γνωστα της ανασας και του νερου
ν’ ανοιγουν το προσωπο μου
τα προσωπα σας, παιδια μου.

28

Του ηλιου του νερου του ανεμου κολυμπαω η πεταω
η περπαταω
με τον οριζοντα χωρις τον οριζοντα
με τις πετρες εδω μεχρι τα γυμνα βηματα εκει
στη γυμνοτητα της αγαπης
του ηλιου του ανεμου του νερου
που με υψωνει στα γυμνα αναστηματα σας
και περπαταει στ’ ωραιο χωμα με το γυμνο ανεμο του νερου
για τους καρπους
παιδια μου.

29

Παντα ειναι τωρα που απλωνω τα χερια
κι οι παλαμες παλλουν τα πραγματα.
Τωρα ειναι παντα που γινεται αυτος ο κοσμος
και λαμπουν τ’ αστρα στα προσωπα.
Τωρα ειναι τα προσωπα σας ματια
που ειναι το τωρα και το παντα
να παιδια μου.

30

Θυμαμαι την πετρα αγαπαω τον κοσμο
και την αφη στα φυλλα που με τρεμει
ως την αληθεια των γυμνων καρπων.
Οι καρποι τροφη σας και ζωη σας
με τις πετρες της μνημης του ανεμου
της αγαπης, παιδια μου.



31

Η μία εσυ κι ο ενας εγω
λαμπουνε ματια συνουσιας
απ’ την ανατολη της παρουσιας
ως τη δυση της απουσιας
ηλιος ουσιας
των λαμπρων ματιων
που ξερουν παιδια μας.

1995
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ΑΓΑΛΜΑ ΠΝΟΗΣ

Μια πετρα απ’ τον ουρανο
ασπρη και χρυση
κι η μεγαλη σταγονα θεος.
Ολυμπος μαρμαρου
και ποταμια ζωης
στο φως του προσωπου.
Τα βλεφαρα ανοιγουν
τα ματια λαμπουν
και κοιταζεται ο ανεμος
αναπνοη ψυχης.
Αναστημα μεγαλο
στις οδους του μαρμαρου
απ’ το αγαλμα ως το σωμα
και το κοκκινο αιμα της λευκοτητας,
ελαφρο ερχεται χρυσο ενδυμα
η αντιλαμπη των ουρανων.
Θεος η ανθρωπος
ανθρωπος η εγω
η εσυ;
Μια πετρα ελαφρη Ολυμπου
υγρη.
Αφη του μαρμαρου
και της γλωσσας του νερου,
γλυκυτητα του ειναι.

Νεφη ελαφρα
πριν απ’ τους κοκκινους κεραυνους
κι αναπνοη του προσωπου.
Δια νεφεληγερετα, υψιβρεμετη, τερπικεραυνε,
γλυκε Ιησου
και λευκη Μαρια των μορφων,
ηλιος χρυσοφαεινων
η καρδια του κοσμου
και τον περπατω χωμα τον ελπιζω άπλα
ως την ασπρη πετρα.

Ο ποταμος ας κυλαει μεγαλος
η χαραγη γελαει αργα,
ωραιο νηπιο της ομορφιας



γειρε στην καμπυλη της γυναικας.
Αυτη η εγω
εγω η εσυ;
Λευκα λουλουδια του μαρμαρου
και χαρολυμενα χρωματα στο φως.
Ο ανεμος παιζει.

Θεος του προσωπου
κι ενα φυλλο αληθειας,
εσυ.
Οραμα μορφη των γραμμων και των γραμματων
των λευκων αγαλματων,
κοιτας οπως φαινεσαι
κι ακους οπως μιλας,
το προσωπο.
Οραμα και γλωσσα εσυ
του προσωπου μου.
Και οψη σου μιλησα:
«Ενας ηλιος μια πετρα μια ινα ανεμου
για το αγαλμα των γυμνων κινησεων,
α πνοη μου αναπνοη μου μιλησε
την ασπρη σιωπη του προσωπου μου
και των πραγματων της ωραιας πετρας
που πλεει προς το πελαγος της γλυκιας εμπνοης
ελαφρη ολο φως.
Α εμπνοη μου ανασαινε
τις φωτεινες πνοες του ανεμου
εισπνοη αυτο εκπνοη το αλλο
τραγουδι ολη η ανασα
ο ανεμος κι η θαλασσα
ως την πετρα της ελαφραδας
το αγαλμα μου.
Ελα αγαλμα μου».
Οψη αγαλματος
με μια καρδια ζωης,
ηλιος μαρμαρου.
Οραμα ανασαινεις αργα
την ακοη του τραγουδιου
να ειναι το τραγουδι μου.
Οραμα μορφη που τραγουδιεσαι,
φιλον ητορ
Αγαπημενη,
ανασα του νερου.

Αυλακια χρυσα αναπνοης
και πετρες πραγματων,
πού εισαι;
Τοπος η μορφη σου



οψη μου η ομορφια σου.
Αργα μεγαλωνω αγαλμα του κοσμου,
Μεγίστη,
στο τραγουδι της μορφης σου.
Τα πραγματα ας κυλανε χρυσα
να μιλανε
οπως μαθαινουν.
Μεγιστε Εα, Βισνου, λαμπρε Απολλωνα,
γλυκο νηπιο
της μεγαλης Τιαματ,
αυτη ειναι η ζωη
μια γλυκα νερου
ενα οραμα Αγαπημενης.
Ας απλωνεται η θαλασσα
κι ας κλεινει ωραιο το νησι,
αγαπημενο,
η ζωη χωραει.

Ηλιος χρυσος κι εγω αγαπημενος.

Σταλες φωτος σταλες φωτια
για την αγαπημενη μου ψυχη.
Το νερακι γελαει γλυκά
η πετρα κοβει το κορμι
κι αναγνωριζεται δικο μου.
Πού εισαι;
Ελα σ’ αυτη τη γλωσσα
που αναπνεει αναλαμπη
με το μεγαλο ηλιο.
Μιλησε μου μιλησου μου
αυτη η γλωσσα
οπως την τραγουδαω.
Ελα οπως εχω ερθει
οπως μ’ εφερες.
Ωραιο νησι της ζωης
κι ολων των ουρανων με τα πραγματα,
σε περπαταω με τη σιωπη
φυγας και αλητης.
Πώς να φυγω οπως ηρθα;
Ελα οπως θα φυγω
του νησιου
αιμα νερου
γραμμη της ομορφιας του οραματος σου,
Αγαπημενη του Αγαπημενου σου,
ελα της αγαπης
να γελαει η γεννηση πετρα της απουσιας
που αλαφραινει στη θαλασσα
να τραγουδησουν τ’ αγαλματα στην πλατια ακρογιαλια



πως αγαπας πως μ’ αγαπας
τελειο μαρμαρο.

Ελα, η Λευκη, ολων των χρωματων.

Ηλιος χρυσος αγαπημενος των αγαλματων
Ολυμπος μαρμαρου
να μειδιω μεγας μεγαλωστι
ο Κουρος της Κορης,
και δυο ηλιοι χρυσοι τα ματια μου.
Ελα,
Αγαπημενη,
ολη η απουσια σου οπως ολη η παρουσια σου.
Ελα οπως εχεις ερθει
αυτο το τραγουδι.
Ελα, τραγουδι μου τραγουδισμενο,
να τραγουδαω τη ζωη.

Ο κοσμος απεναντι
κι εγω του κοσμου
ενα βημα κι ολα ειναι
η δεν ειναι
κι εγω απεναντι σου.
Περναει το φως ποταμι
και ποταμι οι νυχτες φευγουν
ως τον ηλιο.
Α καλη μου.
Ελα
οι αναπνοες μου ειναι αρχη και τελος
κι η ζωη μου με κοιταει
απεναντι.
Εγω ειμαι εδω.
Κι εδω ειναι ολα
πραγματα κι αισθηματα
κι ολες οι γευσεις του προσωπου
που γδυνουν το χρονο μεχρι την καρδια μου.
Λοιπον ολα αυτα που νιωθουμε
η εσυ κι ο εγω
κι ολοι οι εγω ολες οι εσυ
γελανε στην ουσια της ζωης
χωριζουν τα πραγματα
κι ονομαζονται μονα τους
κι εγω φτιανω απ’ αυτα Εσενα
Λευκη Αγαπημενη,
κι εισαι η μεγαλη μορφη
απεναντι και γυμνη.
Και κυλαει η ζωη και το οχι ζωη



αυτο που τωρα μ’ ονομαζει
απεναντι σου,
Μεγίστη.
Ηρθες οπως εχεις ερθει.

Ολα ωραια πιο ωραια τ’ αλλα
η λευκη γραμμη που ερχεται
η δεν ερχεται
η ωραια εσυ.
Αν ειμαι γινονται
αν κοιταζω λαμπουν,
ομως ειμαι αληθινα οταν δεν ειμαι
κι οταν ωραια δεν ειναι
κι ανατελλει η ομορφια βασιλευει
γλυκά της ζωης μου.
Ετσι κανω τις πραξεις ολες ως την αναπνοη
κι ειναι ολα τα αισθηματα ως την καρδια μου.
Ετσι εισαι εσυ αν δεν ειμαι
κι ελευθερα παιζεις απροσωπη
ως το προσωπο των πραξεων και των αισθηματων
των μονων πραγματων,
και ειμαι απεναντι
το απεναντι σου.
Σ’ αυτο λοιπον τ’ ολοκληρο ωραιο που λεμε κοσμο
σ’ αυτο το ενα των ολων που ειναι ζωη
ερχονται οι καρποι και τ’ αστρα
κι ολα τα ονοματα πραγματα
που σ’ ονομαζουν λατρεια της υπαρξης
και πια υπαρχεις που υπαρχω.
Αγαλμα ωραιοτητας
του μαρμαρου σου.

Ας πουμε ειναι ο κοσμος οπως δεν ειναι
κι ας πουμε δεν ειναι οπως ειναι
στα λαμπερα ματια
κι ας εισπνεουν ολα μονα τους
γι’ αυτο που γινεται πραγματα και προσωπο
γλυκά να πουμε ναι
μονο του
να μας λαμπει.
Και να το ωραιο παιγνιδι
καρπος εδω πραξη εκει
κι εγω προσωπο ωραιο να νιωθομαι
πρασινο φυλλο κι η τερψη της γυναικας αυτης
που ειναι μονη εικονα του προσωπου
οπως ειμαι το προσωπο μου.
Α προσωπο που εισαι της οψης που δεν ειναι
α γυμνη ωραιοτητα,



ωραια ειμαι η δεν ειμαι
οπως το πραγμα ως το αλλο πραγμα
κι η υπαρξη που τελειωνει στην αρχη της,
ωραια αρχιζω το τελος
κι ωραια ειμαι εσυ
ολογυμνος.
Κι ηρθα ερχομαι γυμνος του κοσμου
οπως ηρθες, Μεγίστη.

Τα σχηματα καθαρα ως το τελος τους
κι οι πραξεις τελειες ως τη γυμνοτητα.
Νεα σταλαζουν γλυκά τα αισθηματα
στις καρδιες κι απ’ το αιμα
ως την καρδια που παλλεται κοσμος
της αλλης καρδιας του μεγαλου προσωπου,
α Εα α Εαννα,
Ενα,
ενας εγινα της μίας
Εσενα,
α εσυ α εγω,
ενωπιο μου.

Αυτο που λεγεται οπως ειμαι
κι ειν’ αισθημα ολα
ευτυχισμενα δημιουργειται.
Κλωναρι και ματια.
Μεγιστο απ’ τον κοσμο κι ελαχιστο,
γλυκε οπως εγω και γλυκια οπως εσυ,
με τα ματια μου με κοιταζεις
οπως κοιταζω οπως κοιταζεσαι
κι ειναι η οψη οπως η οραση.
Αυτη η γλυκα ειναι ζωη
εδω στον κοσμο που ωραια
τελειωνει μεσα της
και σταλαζει οπως σταλαζεται
ποθος απεξω κι απεξω ποθος.
Η σταλα ο σταλαγμος της.
Λοιπον ο λογος μονος του
μεχρι να μιλησει
οπως μιλαει η απουσια παρουσια
κι ερχεσαι οπως εχεις ερθει
ουτε παρουσα ουτε απουσα
σταλα του σταλαγμου.
Ετσι σταλαζομαι λογος
εγω
στο μεγιστο του ελαχιστου
στο ελαχιστο του μεγιστου
λοιπον
στο τρυφερο της πραξης



στο τελειο του πραγματος.
Ετσι η κινηση υπαρχει
κεραυνος ουσιας
και λουζομαι ολογυμνος
στη βροχη της δημιουργιας.
Αυτο που ερχεται οπως εχω ερθει
οπως ηρθες
μας αγαπαει
Αγαπημενη του Αγαπημενου
αυτο ειναι η Αγαπη
και γλυκαινει καρπος και ψυχη.
Ως τα δροσερα αγαπημενα αγαλματα.

Ασπρο λουλουδι της αμμου
αργο λουλουδι
αγριο της αναπνοης μου,
αν εισαι ετσι εισαι αλλιως
κινεισαι μονο σου
με τον αερα αυτο
που μ’ αναπνεει στην απλα
μπροστα στην ωραια θαλασσα
που οπως ειμαι δεν ειναι
κι ερχεται κυματα
των ματιων μου.
Ασπρο λουλουδι μοσκοβολια
πριν απο την ψυχη
που με κοιταει
σιωπη μεχρι ολα
οπως τα λουλουδια του λουλουδιου
ασπρα γι’ ασπρο
ετσι κι αλλιως, οχι,
ας πουμε ετσι
οπως βλεπεται μονο του
μ’ αυτη η μ’ αυτη τη θεση.
Θεση γυρευα θεση γυρευω
γιατι δε φυτρωσα
εγινα και γινομαι
για το λουλουδι αλλο λουλουδι
αρωμα ψυχης
ως το αγριο αρωμα.
Αρωμα αγαπη.

Α, ετσι στη θαλασσα μου
ασπρο πλεουμενο, σωμα ωραιο
να παιζει ταξιδι η πορεια
η καθρεφτισμα βυθου
λαμψη ουρανου μ’ αγαπημενα αστερια
ως τον ηλιο σου, αγαπη,



αγαπη μου,
μία μου αγαπημενη.
Ετσι στη θαλασσα
οπως ενα λουλουδι στην αμμο
στην αμμουδια της θαλασσας.
Κινουμαι οπως κινεισαι
οπως κινειται το κυμα των κυματων
ολος ο κυματισμος
που αναγνωριζεται μονος του
ως να ξεχαστει ελευθερος
ασπρο λουλουδι των λουλουδιων
αγριο, αγαπη
μονη κι ωραια.

Ετσι λοιπον βλεπω το προσωπο μου
ολος προσωπο μου
κι εγω
γνωστο κι ενα
λαμπρο κι ολοκληρο
και μονο του ως την ευτυχια
της τελειας τελειας,
αγαπη μου,
ελευθεριας
ως τη γυμνη ανασα
το γυμνο αρωμα.
Προσωπο γυμνο
ν’ αντιλαμπουν ολα
κι εσυ, αγαπη μου,
μ’ ολες τις αγαπες σου
τις αγαπες μου
απο λουλουδι μεχρι την ωραια γυναικα
ως εσενα,
η καλη καλη μου.
Αργα ευωδιαζει κι ευωδιαζεται
ως ανθος
της μεγαλης ωραιας μου θαλασσας.
Α θαλασσα μου, θαλασσα.
Κορμι πλεουμενο σού παιζομαι
τωρα ετσι για ωραια.
Ειμαι ωραιος ειναι ωραια.
Ειναι ωραια ως το τιποτα
τιποτα ως εγω.

Το αγαλμα λευκο ταξιδευει στη θαλασσα
αφηνοντας μαλακα το νερο.
Ελαφρα κυματα αναπνοης
και πουλια ψυχουλα
ο ουρανος δροσιζει ζωη.



Η απλα πανω και κατω,
το ταξιδι γλυκαινει.
Αγαλμα αναλαφρο με τα νερα
βαρος λευκοτητας με τους αφρους
οσο η υπαρξη.
Πετρες πεφτουν αστρα κοιτανε
χρυσα τον ηλιο στο φως
που πηρε το μαυρο
υγροτητα.
Το αγαλμα παει κοιταει περναει
αγαπαει
ολη τη θαλασσα.
Η απλα του αγαλματος ισωνει τον κοσμο
απο βαθος κι απο υψος,
το αγαλμα παιζει την απλα
παιζει τη ζωη
μαρμαρινο
κι η ωραια μορφη.
Κι ολα να, μορφωνονται
κι ειμαι ομορφος
ν’ αναγνωριζομαι.

Στην απλα απλωνει η αισθηση
αφη του αγαλματος απ’ τη γυμνοτητα.
Αγαπη γυμνοτητα
που μ’ αισθανεται και σ’ αισθανομαι,
αγαπημενη,
κι ειμαι αγαπημενος.
Αγαπη αγαλματος.

Μπροστα στο στηθος μου λαμποκοπαει
η απλα θαλασσα,
στηθος στερεοτητας
και ζωης.
Λυγανε αργα λευκα λουλουδια
κυλανε πετρες
ερχονται τρυφερα πουλια.
Η αφη και η οραση.
Μιλα, πνοη
αναπνοη μου
μεγαλο γυαλοκοπημα
που με κοιταζεσαι,
μιλα απλα μπροστα στο στηθος μου
ανασασμος γυαλαδας
παλμος.
Λαμπει η αισθηση
με στερεωνει και μ’ απλωνει,
αλλη ζωη;



Ζωη στη ζωη
αναπνοη λαμποκοπη
λαμψεις σταλες με κυλανε
με κοιτανε
κι ολες μ’ αγαπανε.
Α ωραια ωραια ωραια μου αγαπη
γυαλοκοπημα
στη γυαλοκοπη.

Ενα πραματακι μια πετρουλα ενα πουλακι
μια μικρη μικρη σταγονα πραγματος,
και παει, στην ομορφια.
Αφηνομαι στη γυμνοτητα.
Ελευθερος, καθαρος
ουτε φως ουτε εαυτος,
αυτος.
Κι ετσι η σταγονουλα
το πραματακι, ενα πουλακι
χαρουμενη γνωση της υπαρξης
νυχακια μυτουλα
φτερα τρυφερα
στο στηθος μου μπροστα στη γυαλοκοπη
μ’ αγαπαει.
Αυτη ειναι η αγαπη.

Λοιπον ετσι το χωμα.
Περναει η σταγονα περναει η ριζα και κοιταζονται.
Χωμα νυχτωνει χωμα ξημερωνει
ανατελλει ριζα
αργα
μεχρι το μαρμαρο και τον ηλιο να το ακουμπαει.
Ω αγαπη μου
ω αγαπη.
Το τραγουδι γινεται.
Ο οφθαλμος
το χωμα οι πετρες
ελα πουλι λαλησε,
φιλον ητορ, το τραγουδι.
Τ’ αστρα ας ειναι
ματια να κοιταζονται
να λενε τους κοσμους
ελαφρα
πνοη το πουλι κι αναπνοη
που αναπνεω,
αχ αγαπη μου,
αχ αγαπη.
Το χωμα στο χωμα
ο χωρος γεματος στο χωρο



κι εγω γεματος απεξω
να σταλαζει το νερο στο χωμα
να μπαινει,
Αγαπημενη,
πριν απ’ τη ριζα που θα γινει.
Ο καρπος ωραιος
ταλαντευεται τρυφερα
στον αερα
και μιλανε γαληνια.
Φιλον ητορ.

Χαλικια αυγινα του νερου
της μεγαλης θαλασσας,
ο ηλιος μεγαλος δροσερος
οφθαλμος παιδιου
ζωντανευουν τα χορταρακια
τρυφερες ψυχες
ψιθυροι της γλωσσας
με σταγονες που περιμενουν ετοιμες
να υπαρξουν.
Εφυγε το πουλι πλατυ
γελασε δε γαια πελωρη
και στεκεται πια το λουλουδι
οπως η νεοτητα.
Καθομαι στην αμμο
βαρυς απο ζωη
κι ελαφρος απο αναπνοη
ψυχη
και κυματων ανηριθμον γελασμα
ως τις ελαφρες γραμμουλες του νερου
στα γυαλιστερα περιγιαλια.
Γελιο φως κι αναπνοες
με τις αφες.
Ετσι αγγιζω.

Οπως χωνω το σπορο στο χωμα
ετσι αυτος φυτρωνει.
Παλαμη μου σιταρι ωραια σταχυ που αρχιζει.
Χωμα. Ετσι ο αμμος.
Ετσι τα ευρηματα
την αυγη στην αμμουδια στον ψιθυρο της θαλασσας τ’ ουρανου
ολα νεα και ολα γνωστα
και ξυλα γλυπτα της αληθειας
που με λενε
στην απλα και σε μενα.
Ενα κι εγω τοσο κι ετσι.
Αυγη ψυχη μου
συνειδηση αισθησης



υπαρξη ξυλου
με τ’ αδειασμενα ονοματα των οστρακων.
Μαρμαρο ελαφρο
με το αγαλμα
ετσι το ζωο μορφη στην αυγη
και το πεταγμα αυτο πουλακι
και το αντικειμενο ωραιο
κι η γραμμη
που θα υπαρξει με την υπαρξη
και τρυφερα δεν υπαρχει με ολα
ως αυτο το ξυλο
που μ’ ονομαζεις, αγαπη,
και ειμαι αυτο οπως ειμαι εγω, Αγαπημενη.

Ετσι σ’ αγγιξα
ξυλο τοπου κι εαυτου
ερμαιου του θεου
που θα το παρει οπως το ’φερε
κι οπως τ’ αφησε
κι ειναι σχημα στην αγαπη.
Ετσι σχημα στα σχηματα στην αυγη
ωραια μπροστα απ’ τον ηλιο
ειμαστε ζωα πουλια ξυλα και χαλικακια
που παιζονται ιδια με τις γραμμουλες του νερου στην αμμο
ειμαστε οπως ειμαι
και ξυλο σ’ αγγιζω ξερο
κι ολο σχημα εδω.
Ας λαμψει λοιπον η ζωη
ολη
κι ωραιος εγω, πλατες σ’ αυτα,
θα παρω το μεγαλο, αχνο δρομο,
που πατησε ο Ερμης στο χωμα
οπως τα φτερωτα του ποδια στον ουρανο
ερμαιος της πραγματικοτητας
της πορειας.
Πραγματα και πραξεις
κι απραξιες
κι ακραια συνειδηση της τομης.

Ομως ερχομαι, αγαπη,
στο σωμα σου
σωμα ξυλου απ’ το δεν υπαρχει
οπως εισαι αυτη
της Αγαπημενης.
Αγαπημενη μου,
ξυλο μου.



(Παιδι στην απλα αμμουδια
στους οριζοντες τ’ ουρανου και της θαλασσας
και των μακρινων ως εδω βουνων,
τα πραγματα κυριαρχα
με την προοπτικη του τιποτα,
μεγαλο οπως μικρο
αυτο στην απλα.
Και τα βηματα μου οπως τα πραγματα
κι η προσωπικη μου αναπνοη οπως τα βηματα μου.
Ετσι περπατουσα κι ετσι αναπνεω.
Και να το ευρημα
γλυκο μαλακο ξυλο με τον ανεμο
μπαλατσουκι ωραιο
να φτιανω βαρκα μορφης
μικρο πλεουμενο σχηματος
ολων των γραμμων του κοσμου
κι εργο των δακτυλων μου, της αφης μου.
Αυτη την αφη αφηνω ξυλο βαρκουλα
να ειναι να κινειται να γινεται
εργο μου ανθρωπινο ξυλου
παιδιου
αγαπης
οπως μεγαλος μεγιστος ο ολος
γινομαι ανθρωπινος ξυλο
του σωματος σου, Αγαπημενη.
Ειμαι ξυλο τιποτα οπως εισαι Αγαπημενη σωμα).

Ετσι βρηκα το μεγαλο και το μικρο
Πώς νιωθει ενα βουνο πως ειναι ενας σπορος;
Ετσι νιωθω μεγιστος ετσι ειμαι ελαχιστος,
οσο νιωθει ο κοσμος νιωθω
κι οσο ειναι ο κοσμος ειμαι.
Ελαχιστος και μεγιστος εαυτος
ελαχιστος και μεγιστος αντρας,
ο ποιητης.
Ετσι ειναι.
Και ειμαι λοιπον αυτο
και νιωθω οπως νιωθομαι
ολη η αισθηση ως την ινα
κι ολο το πραγμα ως τον κοσμο
κι ετσι φευγει η ερχεται ενα πηγαινε η ελα
μια ταινια τιναγμενη
αληθινη και διαφανη
κι ωραια α ωραια
η δυναμη
μενος ις μανια
μονη
η δυναμη μου,
κι ανατελλω α ανατελλω



πρωτος κι ωραιος
ο Αγαπημενος
αγαλμα
αγαλμα εαυτου
αγαλματων εαυτων
κι ειμαι το αγαλμα μου
εσενα κι αγαλλομαι
και γλυφω τον κοσμο αγαλμα μου
αγαλμα των αγαλματων
κι εσυ εαυτων
αυτου του εαυτου,
κι ανατελλουν α ανατελλουν
δύο και χιλια δύο αγαλματα
της ταινιας της δυναμης
που μαρμαρωνει αργα
α μαρμαρωνει,
αγαλματα ταινιες μαρμαρου,
μαρμαρικη μου ταινια.

Τετια λευκοτητα η αισθηση.
Και μπορει ο κοσμος μπορει η πνοη μπορει η ζωη
κι αλαφραινουν αγαλματα τα κυματα στα κυματα αγαλματα
κι αγαλματικα
στεκονται στον αμμο
με χρυσα ματια.
Γερνει θεος υψωνεται αναστημα
ψιθυριζει η αυρα φρεσκη ψυχη
κι ειναι ελευθερα ολα τα φυλλα
ολα τα πουλια ολα τα ζωα ολα τα ερπετα
κι η παλαμη μου των αγαλματων.
Η θαλασσα χαϊδευει τον ουρανο ως τον ανεμο
ν’ ανεμιζει ως τα ματια
γυμνα για ολα.
Τετια η αισθηση λευκοτητα
μονη οπως μενος
κι οπως μονος
στεκομαι αγαλμα η περπατω
η ανακλινομαι
λευκος στη λευκοτητα.
Ετσι γερνεις εσυ προσωπο
Αγαπημενη
της αγαπης που ειμαι αγαπημενος
προσωπο του απροσωπου
προσωπικη αγαπη.
Τετια ταινια λευκοτητας
τετια λευκοτητα ταινια
ως την ταινια αυτου του λογου
ελευθερη και παικτικη
και μια και τέλεια



ως εδω
ως αυτη την τελεια.

ΑΙΘΡΙΑ

Ας πουμε μια σπειρα στρεφομενη εδω
κεντρο λαμπρο
κι εγω αναπνεω
αυτο που ολα περιμενουν
μια κινηση.
Με παιζει το νερο προσωπο της θαλασσας
κι ελευθερα γινονται ολα,
χωρις αρχη και τελος
που ηταν πριν.
Πριν ημουνα,
τωρα ελευθερος.

Εικονισμος και εικονες
ολο το πριν, πραγματικοτητα,
κυμα καμπυλο ολοκαθαρο.
Ασπρο λουλουδι, οψη του ζωου,
γευση εικονας των γυναικων.
Θυμαμαι γελαστος με το νερο
χωρις ζωη χωρις αισθηση
τερψη της ληθης της μνημης,
κι αυτο που θυμαμαι
κι η αρχη ενος κοσμου
κυλαει ελευθερο στο νερο
κι ειναι μ’ ολα ελευθερο.
Θυμαμαι ελευθερια,
μνημη της ληθης.
Ετσι αρχισε κι ετσι αρχιζει
η ζωη, η ροη, η ακινησια,
ετσι τελειωνει κι ετσι τελειωσε
η πραξη, η αληθεια
κι ο αγαθος εγω,
αγαθον γευση γελιο
να λαμπει στο μοναχο σπερμα
σπειρομενο ελευθερο, κι εδω,
που αρχιζει οπως αρχισε
να τελειωνει οπως τελειωσε
η πραξη απο πραξεις
η αισθηση απο αισθησεις
το ενα απο ολα.
Δε λεω οχι
δε λεω ναι
δε λεω



λεγομαι
ελευθερος απο ελευθερια
λεγεται
αυτη η πραγματικοτητα απο αισθημα
που αισθανεται
οπως ολα πριν απ’ το αισθημα
οπως γινεται η δε γινεται η πετρα
ειναι η δεν ειναι η αληθεια
ειναι η δεν ειναι ο κοσμος
αυτος που αρχιζει και τελειωνει,
οπως κινειται το κυμα,
οπως ας πουμε τυχαινει ο αερας
κι αυτο το χαλικι ωραια ειναι
και μετα δεν ειναι, ειναι αυτο το ωραιο χαλικι,
ενα πριν κι ενα μετα χαλικια
στην ελευθερη ροη του νερου
που με βρεχει.
Λοιπον ας πουμε
να ολες οι κινησεις κινηση
και να η κινηση ολες οι γνωσεις
και να ολες οι γνωσεις πετρα
που χτυπαει
τοκ τοκ
ηχος μονο του ηχου,
κι ας πουμε,
οχι ηχος,
ας πουμε εγω ελευθερο
πριν απο κοσμο
και μετα απο εδω
σ’ αυτη τη γυμνη αισθηση
που γελαει απο γυμνοτητα,
εγω στις εικονες.
Οι εικονες εικονιζονται.

Αυτη λοιπον η αφη που αφηνει το πουλι
στα ματια που αφηνουν τη θαλασσα
ξερει
κι εγω την αγαπαω.
Σταλαζω αισθηματα.
Ξημερωνει, βραδιαζει, ενας κοσμος,
ενα τραγουδι.
Το πουλι με κοιταζει, η θαλασσα απλωνεται.
Γελα, ουρανε μ’ ολα τ’ αστερια
κι εσυ, Αναπνοη, μιλα με τη φωνη μου
που ειναι εγω απο οχι εγω.
Ελα, Αγαπημενη, με ξερεις;
Τι ζωη τι θανατο, ξερεις,
τι τραγουδι;
Αχ, καλη μου, υπαρχουμε.



Το τραγουδι ερχεται παλι
κι εγω πισω του
οπως τα ματια πισω στο πουλι
οπως το πουλι στο κοπαδι
στον ωραιο ουρανο
με τ’ αστρα του κοσμου.
Γιατι ο κοσμος; Ωραιο δεν ειναι;
Τι ωραιο ολα να τραγουδιονται
κι εγω να ειμαι το τραγουδι τους
εσυ να με τραγουδας.
Γεννηθηκα και ειμαι. Α τι ωραια
και τι λιγο
τι πολυ για την ανασα μου ν’ ανασαινει
και να βγαινει
με τη θαλασσα εξω απ’ τον κοσμο.
Ειμαι αφημενος,
η θαλασσα κι ολα γελανε
και ξερω που δεν τα ξερω ολα.
Αυτα.
Ξαπλωνω γυμνος στη γαληνη
στην αιθρια
σ’ αυτο που θα λεγαμε κοσμο
μια ιστορια πραγματικη
ενα αγαλμα γνωση.
Ξαπλωνω και μιλαει, μιλαω.
Α Αγαπημενη.
Ξαπλωνω, ξαπλωσε, απλωνει αυτο ας το πουμε αληθεια
κι ας ειναι κοσμος.
Αργα αργα αργα ειμαστε.
Καλη μου, ελα.
Γιατι να γεννηθω γιατι να γεννηθεις
γιατι να ειναι ολα;
Να, λεει η θαλασσα οχι απλωμενη
ενα προσωπο οπως ειμαστε προσωπα
κι αυτο που λεμε γλωσσα λεει
το τραγουδι του.
Κοσμε, καλημερα, φευγει το πουλι,
φευγουμε,
παμε.

Αυτα που ειπανε ειδαμε
αυτα που ειναι γινονται
απο μας καλα.
Γινετε λοιπον βουνα κι αστερια κι οσα λενε.
Γειρε στηθος ωραιο του κοριτσιου
ελα γευση αισθηση αναστημα γνωσης
να ξετυλιγεται εδω η θαλασσα το τελευταιο νημα
και το τελευταιο αστερι
οπου το παει το πουλι



που ηρθε στο χερι μου.
Ελα, κοριτσι γυμνο
με τα ματια ολοκληρα
να γειρεις η γλυκα
γλυκά μου ελαφρη,
θ’ ανασανουμε.
Ελα στην αγκαλια μου
θα εισαι ολη εσυ
κι ολα τα γλυκα εσυ
σ’ αυτην την αφη που τελειωνω εγω.
Ανασαινουμε. Τι δεν ανασαινει
τι δεν αγγιζει το νερο
τι δεν κιναει το κυμα;
Ενας θεος μιλαει και ειμαι
κι ολα αυτα τα ωραια προσωπα που μ’ αγαπανε
κι ειμαι για να ζω αγαπημενος
αντιλαμπονται στα πραγματα
κι ο ρυθμος μιλαει,
ελατε ολες οι παντα γυναικες
ολα τα παντα πραγματα.
Ξημερωνει.
Εμεις παμε στ’ ονειρο.

)
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Α

1

Απ’ την κορφη του πατερα μου ως το βαθος της μανας μου
απ’ τον ηλιο της γυναικας μου ως τ’ αστρα των παιδιων μου
και τ’ αστερακια προσωπακια παλι της ζωης
κοιταζομαι και κοιταζω.
Τι με θελουν; τι θελω;
Βροχη και φυλλα.
Ο πατερας του πατερα μου
το νερο και το χωμα
η μανα της μανας μου
η ζωη κι η παχνη της
ο ερωτας μου το τελειωμενο προσωπο
των παιδιων μου ως τον πατερα μου
και το προσωπο της μανας μου,
να ειμαι τωρα εδω.
Σημειο της ατελειωτης απλας
που αναπνεω αληθινα
πως εχουν οι μορφες την υπαρξη
κι ο υπνος μου κοιταζεται.
Κοιταζω τον υπνο και ζω ξυπνος
ανθρωπος ολων αυτων
οπως κινειται το χορταρακι.
Οπως ανοιγουν πριν απ’ τον κοσμο τα ματια του παιδιου
για ολο τον ατελειωτο κοσμο,
παιδι και κοσμος
παιδι του παιδιου μου απο παιδι του πατερα μου
α γυναικα μου ματια μου
α πραγμα που κοιταζω.

2

Κλαδι κλαδι μου, ζεις;
Κι εγω ζω, σε κοιταζω.
Το κλαδι φυλλα, εγω λογια
το κλαδι ευωδια, εγω ψυχη.



Το κλαδι δε μ’ ακουμπαει
εγω το ακουμπαω.
Το κλαδι με το χωμα
εγω με το χρονο
πινουμε το ιδιο νερο.
Νους και φυλλα
κι ενα τ’ ονειρο.
Κλαδι λουλουδισε
η ευωδιαστη ζωη.
Στον ενα αερα
που φυσαει ανεμος
για φυλλα και νοηματα.
Ελα, ανασεμια μου
αληθινη,
σε ξερω αφη των φυλλων
και περπατωντας στο χωμα.

Πουλι πουλι μου, πετας;
Κι εγω λεω ο κοσμος.
Εισαι η πορεια σου
και ειμαι των δρομων.
Πουπουλα άλλα ομως ενα με τον ανεμο
και αναπνεω μεχρι την ανασα της παυσης
της μορφης μου.
Πουλι στο δεντρο τ’ ουρανου
και τους καρπους βαρος του χωματος
και σταση του κυλουμενου νερου.
Το ραμφος της πεινας μου
τα λαμπερα ματια της διψας μου
ως τη θαλασσα.

Ψαρι λαμπερο ψαρακι
του νερου τ’ ουρανου,
κολύμπα το πεταγμα της πορειας μου
που την εχω απο δω κι εκει
σ’ αυτο το χωμα της χουφτας
που λαμπει ως την αληθεια
του πραγματος της αναπνοης μου.

(Δεν πηγα στραβα
δεν εφαγα λαθος τον καρπο,
μονο που κοιταζομαι τον κοσμο
κι ετσι κοντα μου
κι ας με κοιταζει το ψαρι το πουλι κι η αφη του κλαδιου.
Πηγα στραβα κι εφαγα λαθος τον καρπο
κοιτωντας με
πως κοιταζω την αληθεια
του πραγματος
και βαραινω αχθος αρουρης
μεχρι την ωρα του ερωτα.



Ω αγαπη, εαυτε μου,
ο ανθρωπος, εσυ).

Απορια στον κοσμο.
Πονος στην απνοια.
Ρυτιδες στα νερα.
Το προσωπο μου νερο
πατερα και γιου
απο μανα κι ερωτα
του ανθρωπου.
Ξυπνω και κοιμαμαι και ξυπνω
ξυπνός του υπνου.

3

Φυλλο και φυλλο φυλλα
ιδιο ιδια κι αλλιωτικα
φυλλα απο προσωπο
στα προσωπα πραγματα του προσωπου
οπως το προσωπο μου
εδω
τωρα
ροη νερου.

4

Παλαμη του πραγματος
που το πιανεις
οπως φευγει το φυλλο πεφτει το πουλι
και παιζουν τα φυλλα πετανε τα πουλια
παλαμη ακινητη στη σιωπη
της ακινητης αφης
παλαμη μου, παρε με
οπως το τρεχατο νερο τη μορφη του ξυλου
κινηση της ακινησιας
και ακινησια της κινησης
που αντιλαμπουν μορφες της λαμψης.
Λαμπει η παλαμη μου.

Β

1

Αληθεια η ψεματα, φυλλα η οχι;
Αυτο που ειμαι η αυτο δεν ειναι;
Και βουνα, κοσμος η ολα πουλι που φευγει;
Γραφω κι αναπνεω.
Κλεινω τα ματια και σβηνω τα ονοματα



τ’ ανοιγω και με κοιτανε
ματια πραγματα
πραγματα αερας.
Αναπνεω και γραφω.
Η γραφη μόνη.
Γραφη κι αναπνοη
αληθεια και ψεμα
ω λουλουδακι
πουλι που ερχεται ο κοσμος
οπως τον ξερουμε και δεν τον ξερουμε
και το ψεμα για την αληθεια
η αληθεια για το ψεμα
κι εγω για σενα
ω εσυ.

2

Σ’ αυτα τα λαμπερα ματια
ολα να ειναι τωρα
σταγονα.
Να γινει ο κοσμος
το μεγαλο δεντρο
της υγροτητας.
Και ο λογος να λεει στο λογο
λαμψη.

Ετσι να γινουν τα ορια νερο
και το τελος να κυλησει αρχη
να σωπασει το τιποτα ολων αυτων
που μιλουν μια πραγματικοτητα
ετσι ωραια.
Και η γλωσσα του ενος γλωσσα του αλλου
φυλλα της αληθειας
του ανεμου
αυτη η δροσια της ζωης
που παλλεται
απ’ τον παλμο της σιωπης
του ωραιου τωρα λαμπερη σταγονα.

3

Πινω νερο
ματια του παιδιου
φως του νεκρου με την πετρα.
Δρεπω τον καρπο
αυτο το εγω του κοσμου
να τον βλεπω να φαινεται
ο κοσμος εγω



να βλεπομαι
οπως ολα φαινονται
οπως ειμαι.
Ετσι ολα μου ο κοσμος.
Κι η παλαμη μου στην αυγη
μ’ αυτο τον ηλιο
που κλεινει κι ανοιγει τον υπνο
των ονειρων της αναπνοης μου
τα ματια μου κοιτανε τη διαφανη αληθεια
που προχωραει τα ζωντανα πραγματα χρονο
καλα με τα γυμνα πραγματα
οπως το νερο με τον ανεμο
η αναπνοη μου με λεει και μου μιλαει
να μιλιεμαι
ολα αυτα.
Το νερο με παιρνει το παιδι ειναι νεκρος
ο νεκρος ειναι το παιδι
αυτο το εγω που εχει ωραια να καταλαβαινει
οπως ωραια καταλαβαινεται η πετρα μονη της
μορφη
απ’ αυτη τη μερια.
Κι απ’ την αλλη
παλι εγω
ουτε παιδι ουτε νεκρος
οπως αυτη η μιλημενη σιωπη
που με σωπαινει
κι ειμαι πιο καλα
οπως να βγαινω
και να, καλος αυτος ο κοσμος
και να, μπαινω.

4

Οι ωμοι μου και το βουνο
αυτη η ζωη.
Ογκος οπως εαυτος
κι οπως άπλα
να κυναει να παιρνει ν’ αφηνει το νερο
κι οπως η πεταλουα
φως αναπνοης.
Εγω και το βουνο
γυμνοτητα αναπνοης.
Ελαφρο συννεφο άχνα χρονου
οπως περναει
με τον ανεμο που μ’ εμψυχωνει.
Με το βουνο μιλαμε κοιταμε υπαρχουμε
ορθα
κι η πεταλουδα παιζει.
Της απλωνω το χερι.



5

Ολοι οι δρομοι μαλακο χωμα.
Μιλαει η πορεια ολες τις αποριες
κι η γνωση περπατημα.
Ιχνη πελματων
ως τη θαλασσα που απλωνει το βαθος νερο
μικρο ουρανο τ’ ουρανου της απλας.
Ο,τι ξερω κι ο,τι δεν ξερω
το λενε οι πετρες σκληρες
και λεπτα χορταρακια

6

Μαλακο χωμα γλυκο νερο
κι οι μερες αναπνεουν
δροσερα του προσωπου μου.
Ειναι ο ηλιος των αστρων
της νυχτας αυτης και των αλλων ημερων
ως το φως της αναπνοης μου.
Αναπνεω τον κοσμο γλύκα
ως τη σιωπη που τον ανοιγει
και κλεινω τα ματια.
Ελαφρη αφη.
Αυτο ειναι να ειμαι
ως τη ζωη
κι αυτο μου απεξω
μεχρι το γλυκο νερο το μαλακο χωμα
κι η πορεια μονο περπατημα
και μια καλη βουτια νερου.

7

Ο καρπος μονο καρπος.
Ετσι τρεφομαι.
Ωραιος και μονος και λαμπει
κι εγω απλωνω το χερι
να τον κοψω πραξη
αληθινη οπως ο καρπος
κι αλλος κοσμος οπως ο κοσμος
των αλλων κοσμων.
Ολα μονο αυτα
κι αυτα μονα αλλα.
Οπως αυτα.
Οπως ο καρπος.



Γ

1

Παντα ηλιος παντα πραγμα παντα κοσμος
κι αυτο το φυλλο.
Πού να παω εδω.
Ανοιγουν παιδικα ματια στην πρωτη θαλασσα
κι ολο το θαυμα ειναι αυτο.
Τι να κανω εδω.
Αντικειμενα ολα καλα
κι ολα τελεια.
Τι να ειμαι εδω.
Εαυτος αφη του φυλλου
κι οπως το ωραιο παντα
και το αλλο εδώ.

2

Ολα γνωστα κι ολα αγνωστα
κι αυτο το πουλι
ξερω δεν ξερω, πεταει
νιωθω δε νιωθω, πουπουλα.
Ειμαι τοσος κι ειναι ο κοσμος ολος,
τοπος της πετρας και τοπος μου
κι ολη η αισθηση αναπνοη του ανεμου
τοση στα τοσα φυλλα
και στο φυσημα που περναει.
Τι πουλι τι φυλλα τι γνωστα τι αγνωστα
η γνωση μου
μονο για να ειμαι
η ελευθερια των φτερων
κι η στερεοτητα της πετρας
να μ’ αφηνουν.

3

Μια πετρα κι αχνα βουνα
το νερο κυλαει
και με τα δαχτυλα μου
μπορω την πετρα
η ενα πουλι
η ενα φυλλαρακι
να παιζει ψυχη μου
κι αχνα στεροτητας ολων.
Τ’ αναπνεω αναλαμπη
και αλλα.



4

Μια πετρα
ουτε αρχιζει ουτε τελειωνει
οπως το φυλλο απ’ τα φυλλα
οπως το νερο κυλαει
κι ειναι αλλο παντα αυτο
κι οπως εγω
ιδιος και κοσμος.
Τρυφερο φυλλο
μεγαλωνει τοπος και ο χρονος του
γλυκο πουλι
πεταει την αναπνοη και τ’ ονειρο μου
τα χιλια πραγματα κοσμος
κι ολα αυτο
να ειναι
ωραια πραγματα ή γευση ή εαυτος
οπως η αναπνοη
της γραμμης των φυλλων παλμος των πουλιων
και η πετρα των ματιων μου.
Α ωραια να ειναι αυτο
α ωραια να ειναι
γινωμενο
λαλημα κι αλλο λαλημα
και λαλια μου.
Ωραια μιλαω
σιωπη ολοκληρος
και ωραιος.

Η ΑΝΑΠΝΟΗ

1

Ηλιος να κυλαει τα βουνα
τα γλυκα μικρα χασματα
ολης της αναπνοης.
Το χορταρακι πεταει πιασμενο.
Γελας.
Η λαμπρη καμπυλη.
Θα κυλησουν οι σταγονες
ως αυτο το βαρυ εαυτο
του φωτος.
Ο ηλιος εφτασε
ν’ απλωσει το νερο.



2

Αυτο ειναι ημερα ζωης.
Ανοιγει και κλεινει στην απλα
οπως τα ωραια φτερα του πουλιου
που τα πιανω πουπουλα.
Ειναι η ζωη.
Μαλακη αφη
μ’ ακουμπαει.
Τα ματια του πουλιου.
Το φεγγαρι παρον.
Τ’ αστρα.
Χνουδι.
Και παντου ο ηλιος
αυτος.

3

Ησυχος ηχος νερου
ειναι η θαλασσα
λεει καθαρα την απλα της
κι αφηνει αφρο το βαθος της
σ’ ολα τα οστρακα
της γλυκιας παλαμης μου.
Ησυχος ηχος κοσμος
με τη σιωπη μου.
Μεγαλος ηλιος
λευκες πετρες
παλι
αυτο το σωμα
με τον αφρο του νερου
που πεταει το πουλι μεγαλο
και μικρο
και χαμενο
μ’ αυτο τον κοσμο.
Ηχος
οπως η αναπνοη.
Θαλασσα
θα μιλησω.

4

Κυπαρισσι πατερα μου και στην κορφη ο κορακας ζυγιασμενος
ανασαινω ενωμενος
παχνη αληθειας
αυτα που ειναι λογια
οπως ειναι μαλακα τα μικρα πουπουλα.
Κυπαρισσι και πουλι και λογια



εικονες αναπνοης
ωραιος ανεμος
που φυσαει και γεννιεται
απ’ το τιποτα αφη πραγματος.
Α η γεννηση και το γινωμενο
και το χαμενο
και ειναι μ’ αυτη την αναπνοη
που υψωνεται κραζει με γλυκαινει
και η γευση
να
αυτο που ειναι ολα
κι εδω ερχεται παει κι αναλαμπει νους
με λεει ναι.

5

Αναστηματα κι η απλα
μας ενωνει ο ανεμος
εαυτος οπως σωμα
σωματα αναπνοης κι ολα εγω
χωριστα της τερψης που ειναι.
Ωραια ο αντρας ωραια η γυναικα
και ειμαι εδω αυτος ολοκληρος
αυτου του εαυτου
αναστημα με τ’ αναστηματα σας
που αφηνετε τη γυναικα μία και δύο
ενα ονομα της υπαρξης κι ονομα αλλο
και ειμαι δύο φορες οπως μία
οπως να ειναι δεν εχει ονομα
μονο εαυτος αυτος σωματα
κι υπαρξεις ωραιες.
Γέρνω και θυμαμαι ολοκληρος
μυθος ανθρωπου μυθος πραγματων
κι αναστηματα με ματια ωραια
που εβλεπαν οπως βλεπω κι οπως θα βλεπουν
την αδερφη πετρα το φιλο κοσμο
το γλυκο σας ερωτα
δύο των χιλιων της γυναικας
και προσωπο ενα προσωπο αλλο της γυναικας
γλύκα κι εαυτος που μαγευεται κοσμος.
Να, υπαρχουμε κοντα στη θαλασσα,
ωραια δύο κοριτσια
σωματα γλυκα ολου αυτου που ανασαινουμε.
Μ’ αναπνεετε σας αναπνεω
και θελω οπως ειναι ολα.
Κοιταζεστε εγω με κοιτατε αγαπη,
τι να’ ναι ο κοσμος;
Ας ειναι ο λογος μου να ειναι κοσμος
αγαπημενος της αγαπης του.



Εδω κι εγω κι εμεις
και αυτο
η αναπνοη μας
και ολα ωραιο τιποτα
που μας κοιταει γελαστο
κι εμεις κοιταζομαστε.

6

Νερα λαμπερα
κι ηλιοι ημερες
οι ωμοι μου αναπνεουν απεναντι
αντιλαμπες.
Το πουλι ωραια πεταει.
Αυτο ειναι ζωη.
Ο ανεμος
ογκος πραγματος κι ονειρο υπνος.
Η πετρα το χωμα ο σπορος
του κοσμου ν’ ανθιζει
σταλες αληθειας
του γυμνου νερου
της παλαμης μου.

7

Αληθεια ψεματα πετρα;
Κι αυτη ετσι φωνη
με το αλλο λαλημα του πουλιου
τον ηχο της αναπνοης;
Α ο κοσμος δε ρωταει
παει
παντου εδω
να το ξερω
να ειμαι.

8

Μαλλια φυλλα λαλημα
μεγαλωνει το χορταρι πρασινο
ποθος μου
γερνει γλυκα λυγερο
απ’ το χωμα στο σωμα.
Ζωη του ποθου
οπως η πετρα παυεται.
Ποθος κι ολα ειναι.
Γλυκια γραμμη καθαρου κοσμου.
Πανω λαμπει η παλαμη μου.



Ελευθερια υπαρξης
το πουλακι
το δεντρο
εσυ ολοκληρη.
9

Σωμα και τωρα κι εγω
ειμαι
κι ετσι κλεινεται αυτος ο κοσμος ολοκληρος
ν’ αλλαζεται το ενα με τ’ αλλο μ’ ολα,
κι ουτε εδω ουτε τωρα ουτε σωμα
ειμαι
κι ετσι κλεινεται αυτος ο κοσμος ολοκληρος
ν’ αλλαζεται το ενα με τ’ αλλο μ’ ολα
ωραια.

10

Παντα του φεγγαριου παντα των αστρων
παντα του σπορου
και παντα της ζωης
παντα της ζωης μου
ενα παντα για πολλα
οπως τα πραγματα
καθε πραγμα παντα
τωρα.

11

Θελω
να γινεται ομως κι αλλιως
να ειναι ομως κι αλλιωτικα.
Το πραγμα ολοκληρο και μενει
ως την πραξη μου
και κανω να γινεται
και γινεται να ειμαι
στον τοπο του χωματος
στον τοπο της θαλασσας
ομως απο τοπος κι αλλιως
απο θελω κι αλλιωτικα
χωρις χρονο διχως αιωνα
κι εγω διχως εμενα αυτον,
αυτη η αναπνοη.

12

Σ’ αναπνεω καθως αναπνεεις



κι ο ποθος μου πραξη
καθως η πετρα ειναι με το χωμα
και την τιναζω καθως θελω αστερι
ενα εγω ενα αυτο
απο υπαρξη πιο γλυκο
κι απο γλυκο γυμνο.

13

Περπατημα και χρονος και χωμα
μαλακη σκονη αρχη των πραγματων
μπορω να παω παντου.
Δρομος ωραιος βουνα ουρανος αστρα
και ιδεες αισθηση που μ’ ακουμπαει
αγαπημενο χαλικι.
Κάθε βημα οριο και περναω
κι ολο παω σε μενα
εδω κοντα μου κι εκει μακρια μου
και κινουνται τα χορταρια κι η θαλασσα
και τα πουλια με την αγαπη του αερα
που αναπνεω και κοιταζω.
Χρονος να τος χωμα χναρι της ζωης
και των πελματων μου
ωραια αφη.
Αναστημα δικο μου και του κοσμου
που παει κι ερχεται
οπως το ουρανιο πουλι και να το
με το γλυκα ριζωμενο δεντρο.
Δεντρο και πουλι κι εγω
στη σκια της ψυχης αυτης
που αναπνεω αυτος.
Αυτο ειναι ο κοσμος.
Μπορω να τον καθομαι να τον περπατω να τον κοιμαμαι
τον μπορω κι ονειρευομαι.
Ο δρομος ειναι η απλα.

14

Ειμαι ο ξενος μου.
Εδω της ζωης
με το δεντρο της αλλης ζωης
κι ολα αυτα τ’ αγαπημενα
που γινονται ξενα
κανουν στιγμες της ανασας
κι ανασαινω ολοκληρος
οπως ειμαι ξενος.
Και κοιταζομαι.
Ποιος κοιταζει ποιος κοιταζεται



σ’ αυτη την αντιλαμπη του κοσμου
που ειναι τα ματια μια στιγμη φως;
Λαμπουν σταγονες υπαρξης
κι ο ξενος μου εγω
οικειος της οικειοτητας
σπιτι στη μεγαλη πατριδα των πραγματων.
Κι αγαπημενα ξενα τα πραγματα
και ξενιτια η πατριδα.
Ειμαι ξενος
ξενος.

15

Πού παει η πετρα
δεν ειναι
πού μεγαλωνει το κλωναρι
τελειωνει
ειναι το πουλι και δεν ειναι το αλλο πουλι
αναπνεω και δεν παυω
κι η γλυκα ηδονη στο κενο της.
Ολα ναι
να τελειωνουν
με τ’ οχι των ολων
τερψη.
Λοιπον πετρα και κλαδι
δεν ειναι και ειναι
οχι και ναι
λοιπον χορταρι ελευθερο
κι εγω μαζι του.

16

Οπως κοιταζομαι με κοιταζεις
και ζεις οπως κοιταζω.
Πραξεις πραγματικες η ομορφια σου
οπως αυτο το νερο που με βρεχει ευτυχια
και το πινω ολοκληρος.
Ολοκληρη εισαι ο,τι ειναι ο κοσμος
κι ο,τι μπορει να ειναι
στην αναπνοη μας.
Ετσι δεν αναπνεουμε
και ρεουμε ελευθερα.

17. ΚΕΡΚΥΡΑ

α



Δεντρο κλαδια χωρις φυλλα
πουλια μαλακα πουπουλα ελαφρα πραγματακια
ζωης οπως αυτο
που αναπνεω τις πνοουλες τους
ως τα φυλλα που λειπουν
κι ειναι τα πουλια
που αγαπανε τα φυλλα
και ειναι μετα δροσερα πρασινα
στο ωραιο δεντρο
αυτης της ζωης
των φυλλων και των πουλιων και της αναπνοης μου
που βλεπω ολοκληρος
εικονα της υπαρξης.

β

Γυρο μου ερχεται η θαλασσα
και δεν παω πουθενα.
Ελα ελα να ερχομαι
μαζι σου ωραια
σ’ αυτο τον ανθρωπο στη μεση σου
που θα ειμαι παλι εγω
κι εσυ παλι θα ερχεσαι
να ειμαι εγω
αυτος ο ανθρωπος.

γ

Μια γυναικα στη θαλασσα
κινησεις σωματος και προσωπου
μ’ ονομα ορισμενο οπως η ζωη.
Γυναικα με το νερο που την παει διαφανο
σ’ ολη την αποσταση της αφης με την ψυχη μου
ως το προσωπο μου ολοκληρο
με τη θαλασσα.

δ

Δρομος θαλασσα λαμπυρισμοι
πουλια κι αναπνοες
η ποθος ελαφρος
οπως οι αφροι
αυτη η αφη
κι αναπνοη του δρομου
που περπατω στις αναλαμπες.



ε

Λαμπυρισμοι νερου
οραση ροης
κεντρο ή απλα.

στ

Αυγη γλυκο νερο γλυκο χωμα
πρωτα απο πλαση
πετρες πραγματα
απο τη λεια απλα
των πουλιων που μ’ αναγνωριζουν
και πετουν τις στιγμες του οριζοντα
να ειμαστε κοσμος.

ζ

Πυκνο φως κρυσταλλο
περνουν τα πουλια
πνοες πραγματων
του ανεμου που μ’ αναπνεει
λαμψη στιγμη
κι αναλαμπη.

η

Ερχεται φευγει
η θαλασσα η γραμμη
η ψυχη μου
ωραια λευκη ωραια μαυρη
ωραια ο,τι θελει
κι εγω η θεληση.

θ

Το νερο τα βουνα το προσωπο σου
ηλιος αλλος
με κανει με φτιανει αλλο φως
αλλων βουνων αλλου νερου
οπως αυτα
της ζωης αυτης.

18

Να κυλησουν τα βουνα να σκορπισουν τ’ αστρα



ως να τελειωσει η γραμμη του αδυνατου
λαμπρη και μόνη
το σχεδιο
θα σχεδιαζομαι και θα σχεδιαζω
χωρις γραμμη
οπως ειναι τα βουνα και τ’ αστρα
οπως αυτο το πουλακι απ’ τον κοσμο
και για τον κοσμο
να.

19

Ζωντανος. Φυσαει
ολη αυτη η ανασα
το πουλι πουπουλα σχηματιστηκε
με κοιταει σ’ αυτη τη γνωση
α γλυκια ομορφια
ελα φυγε παντα εδω
που ειναι
πετρες συννεφα αστερια
μπορω το φως μπορω τη σταγονα
μπορω το καθε τι
κι ολοκληρος με μπορω
κι αυτα τα πουπουλα το πουλακι
πέτα ζησε παντου
σχημα καλο μου.

20

Μπαλα στην απλα
την κυλαει αγαπη τη διπλωνει την απλωνει
οπως ζωντανευει ο ανεμος
τα φυλλα τα πουλια τ’ αστρα
μπαλα κι απλα
κυλαει το εδω παντου
στο χερι μου στα μακρια μου σ’ ολη την αποσταση
που παει κι ερχεται
απλα και μπαλα
την παω κινηση
που βγαινει και μπαινει
εδω κι εξω
μπαλα μονη εδω κι εκει
εδω εκει μπαλα
κυλαει
παει ερχεται
φευγει φτανει
ιδια μονη της.



21

Αχνά χαδι συννεφα των μεγαλων βουνων
ασπρα οραμα ανασας και πρασινα απ’ το χωμα
εδω
ανατολη απ’ το εκει που κοιταζω μαζι
πετρα στην απλα
πραγμα απ’ τον ανεμο
καθως γλυκια βαρκουλα στη θαλασσα
που πλεει ωραια και μονη
με ολα ξενα
εμενα και ξυλα κι ανεμο και πορεια
να ενας κοσμος απο ξενο πραγμα
οπως ο καρπος απ’ το χωμα
να που ειμαι
χωρις καθως και χωρις οπως
ολογυμνος.

22

Ζωη και γιατι
αχ πετρουλα μου
αχ αυτο που λενε ψυχη
και αχ το εργο της ποιησης.
Στην ασπρη πετρα προσωπο
στην ομορφια σου αυτη η αγαπη
οπως η γραμμη των πραγματων
κι αυτος ο εαυτος που κοιταζεται οπως κοιταζει
γαλανα και χωμα
πνευμα και πνοη
ω να μ’ αναπνεω
και το γιατι ζωη
πετρουλα μου.

23

Ωραια εικονα του τωρα που κανει χρονο
γλυκά εδω
αυτος ο εαυτος εχει δει
ωραια ματια ωραια εικονα
α γυμνοτητα

24

Το φως οι ακτινες τα κλαδια
δεντρο ολο αλλο κι ολο εγω
εδω κι αντικειμενο
να και που



η μεθη του ειναι
το θαυμα
οι λαμψεις.
Ελευση
οπως ο καρπος με το φως.

Ωραιοι καρποι
ωραια προσωπα του πραγματος
μεθη της πραγματικοτητας
ολο εγω κι ολο εσυ με ολα
λαχταρα ανωνυμη
λαμψη.
Η ελευση
οπως η γλυκα ολη κι ολη αυτη.

Γλύκα των πραγματων
οπως εγω
γλύκα της ζωης
και της αλλης ζωης
γλύκα της γυναικας
εγω μου
ολης της ζωης αυτης
με το τιποτα
ως την ωραιοτητα,
α η γυναικα ωραιες γυναικες
απ’ το τιποτα της χαρης
της αναπνοης μου.

Γλυκα κοριτσια πραγματικα
οπως η γλυκα του ειναι
ανωνυμη μεθη.
Κανω και γινεται
η πραξη πραγματικοτητα
και προσωπα του εσυ του εγω
το πραγμα κι η γλυκα κι εσεις
οπως εγω και το αλλο
ενα η δύο η εμεις
οπως δεντρο και κλαδια και καρποι.

Φωτεινα κλαδια πλεγμενα
κινουμενα απο μενα
μεθη της αληθειας.
Ολες οι πραξεις η πραξη αυτη
ωραια κινηση, η γυμνη
αναπνοη και εικονα.
Ωραια γυμνοτητα
κι ολο γινομαι ολο γινεται
να ειστε εσεις,
η αληθεια της ζωης.
Ζωντανα σωματα



η γυναικα και δύο
και η μία δεν ειναι η αλλη,
ω μεθη του πραγματος,
ω γυναικα εσεις
με τα πραγματα,
ω ξερω καθως ειμαι
και ολα γνωση γελανε,
να βγουμε να ζουμε γυμνοι.

Γυμνοτητα σωματα εσεις
η μεθη μου ολη.
Μάτια και παλαμες
μαυρο και μαυρο
λαμψη γυμνοτητας.
Ολα τα μπορουμε
κι ολα ειναι αυτο.

Δύο κι εγω
κι ενα
καθως αυτος ο κοσμος
της μεθης.
Αυτα τα ματια με βλεπετε
και σας κοιταζω
αυτο κοιταζεται
και ειμαστε η γυμνοτητα.
Κι ολο η ελευση.
Γλυκα του ειναι κι εμεις
κι ωραια εσεις εκει
εγω εδω
οι δύο μου ο ενας σας
το ενα μας
αυτο που λεμε ζωη
και το κοιταζω με κοιταζει το κοιταζουμε
απεξω.

Α γυμνες μου
μία γυμνοτητα.

25

Η ζωη παει
οπως πεταει κολυμπαει
οπως ερχεται τ’ ονειρο ψυχη αυτη και αλλη
παει η ζωη και παω
με τα πραγματα με τα θαυματα
μ’ αυτο το προσωπο που κοιταζεται
ειναι δεν ειναι
θελω δε θελω
η ζωη παει



οπως ολα φευγουν
αυτη η μοναξια.

26

Άπλα θαλασσα
απ’ τα λογια κι ως τα λογια
και αυτα κι εγω
τι ειν’ αυτα,
εγω ειμαι του φωτος κι αυτης της ορασης
μ’ αυτο που παω να πω και μεχρι το λεω
και μονος αυτης της μοναξιας της μονης
μ’ ολα τα μονα
ολα αυτα
κι ας ειμαι ο,τι να’ ναι
θα το πω καλο
να ειναι.

27

Ηλιος στη ζωη μου
αλλά δεν ονειρευεται οπως κανει τα πραγματα
και λαμπει με τ’ αστρα
και λενε μερα λενε νυχτα
εγω ειμαι τ’ ονειρο.

28

Κοιταζω την πετρα του κοσμου.
Αυτη η οικειοτητα
που γινεται οραση κι αισθηση και καθαρη γνωση
και ειναι το κοιταγμα που με κοιταζει και το κοιταζω
και ειναι εγω που καταλαβαινεται οπως νιωθεται αυτος ο κοσμος

ολοκληρος
μονος του
αυτη η οικειοτητα
σχημα και συννεφο και η ζωη
που με λεει ολοκληρον με ορο και οριο αυτον τον κοσμο
αυτη η οικειοτητα που λεγεται
ανειπωτη
και ειναι οπως δε λεγεται
ειναι οπως η πετρα στην αντιπετρα
ειναι δεν ειναι οικειοτητα
και τη γδυνομαι
αυτη η οικειοτητα
ειναι η γυμνοτητα.



29

Η θαλασσα η διαθεση το πουλι
τα κυματα
ουτε προσωπα ουτε απροσωπα
κυματα
κι ετσι εγω χωρις εγω αυτο το εγω
και ας ειναι πια ζωη
κι ο,τι θελει
ω θελει.

30

Α το νερο
μεσα μου κι εξω
νερο κι ουτε μεσα κι ουτε εξω
γυμνο κι ολοκληρο
χαρουμενο να ειναι του κοσμου
και να ειναι αυτο
και χωρις εαυτο, να κυλαει
να φευγει οπως να μενει
ακριβως
νους και πραγμα γυμνα
γυμνο νερο
η γυμνοτητα κυλαει μιλαει παει
οπως ακριβως μενω εδω
ενα οχι ολοκληρος ως το ναι
ακριβως
οπως το νερο
γαληνιος.

31

Η διαθεση
που μπαινει στο ενδυμα της πραξης
που αναγνωριζει ενα σωμα μια ζωη ενα κοσμο
η διαθεση ομορφια ποθος πληρωση
οπως το νερο σχημα παγος
η διαθεση ειναι μονη της
ουτε ερχεται ουτε δεν ερχεται
ουτε ειναι ουτε δεν ειναι
ειναι διαθεσιμη
―οπως η πετρα.

32

Το αντικειμενο



αντικειμενο μου αντικειμενο του
μονο του
ογκωνεται υψωνεται ειναι
αυτο
αυτωνεται
οπως αφηνομαι σ’ αυτη τη ζωη
αυτος.

33

Α η πραγματικοτητα στέρεα οπως ρευστη
νερο και παγος
θέρμη παγωνια
οπως ο ανεμος με τα πραγματα
α η πραγματικοτητα γραμμη γυμνοτητας
αυτη η πραγματικοτητα
γυμνοτητα πραγματοποιημενη.

34

Σταγονες πριν απ’ τον κοσμο
λογια πριν απ’ τη γλωσσα
αισθηση πριν απο μενα
ωραια παρουσια
που θα γινει οπως ειναι
οπως ηταν ο κοσμος
οπως ειναι η γλωσσα
οπως θα ειμαι εγω
αυτες οι σταγονες.

35

Κλαδια της βροχης και πετρες του ονείρου
μερες να κυλανε διαφανο νερο
μεχρι τη νυχτα των αστρων που περιμενει
ως τα κλαδια της βροχης και αναπνοη
λαμπερη αγαπη με τ’ αστρα
το πραγμα αυτο του κοσμου
και κλαδια της βροχης πραγματια
με το νερο με τ’ ονειρο
και τιποτα.

36

Ομορφια μιλαει το λουλουδι
μορφη το δεντρο ωραια κλαδια
τωρινα οπως ολα



καθαρα οπως τα ματια μου
λευκη γλυκια γραμμη.
Υπαρχω και υπαρχουν
γινομενα και γινωμενα
οπως η πετρα απ’ το τιποτα
και το μεγαλωμα παρουσια της απουσιας
αυτη η ζωη που καθομαι εδω
με ολα παροντα και αποντα
οντα οπως το τιποτα ειναι η πετρα
και της ωραιας μορφης μου των ολων.
Τιποτα και ολα
και η αγαπη τους αυτη
της αγαπης μου
που αγαπιεται μονη κι απόμονη.
Τι τιποτα τι ολα.
Μη

ΤΟΣΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1

Κυματα σχηματα ωραια
οπως αυτος ο κοσμος
που αναπνεω ζωη
και λαμπει ολοκληρωμενος,
κυματα γυμνα εμενα
οπως ο νους κι ο ανεμος
εργων και πραγματων
και αυτο που τα κανει,
αυτα κυματα λαμπερα
υγρα της ζωης μου της θαλασσας
που ερχονται πανε ελευθερα
να λεγονται να ειναι να λαμπουν
αυτο το μονο κι ωραιο.

2

Αερας με τη θαλασσα η ψυχη μου
γραμμουλες ελαφρες απ’ τα κυματα της ευγενειας στην αμμο
ψιχαλες μου τρυφερες
ολο αληθεια
α ο κοσμος η γλυκα
μια ψυχη κι αναπνοη μου
αερας ανεμος ολο
κι αυτος εγω καθιστος στην αμμο
ματια του.



3

Τα ιχνη μου στη βρεγμενη αμμο
ειναι αυτο που δε λεγεται αλλιως
οπως αυτο που λεγεται
αυτο που ειναι τα κυματα
κι η αναπνοη της ψυχης μου
που μου φυσαει τα μαλλια
γαλανα οπως η θαλασσα
ειναι αυτο που αναγνωριζομαι
ολοι αυτοι οι εαυτοι
και τα μακρια μαλλια του κοριτσιου πριν απ’ τη θαλασσα
οπου μπαινουμε
εαυτος κοριτσι κι εγω
κι ολα τα εγω
που ερχονται και φευγουν ιχνη μου στην αμμο
με το νερο κι απ’ το νερο
το ολου ωραιου εγω
που λεγεται κοριτσι.

4

Ονειρα πραγματα ή αληθεια;
ζωη μου η κατι γινεται;
Και τα δύο το ιδιο
κι εγω εδω.
Νους με τα φυλλα ποδια με το χωμα
ειμαι τα πραγματα
που ονειρευονται.
Κοιμαμαι στην αληθεια ξυπνός στ’ ονειρο.
Ενας ηλιος της μερας
χιλιοι του ονειρου
κι ολοι εγω
για το ξυπνιο ονειρο
της πραγματικοτητας.

5

Αυτο που ξερω
και με λεει ολοκληρον
και θελω να το τραγουδησω
κι ετσι ζω
αυτο δεν ειναι αυτο
ειναι το αλλο μου.

6



Κυπαρισσομηλα κυπαρισσομηλο
στην παλαμη μου
απ’ το τιποτα αυτο.

Αγαπημενο κυπαρισσι
αγαπημενε κοσμε
αγαπημενε εαυτε.

Κυπαρισσομηλο τιποτα
στην ωραια παλαμη μου
ωραιο.

Αγαπημενη ζωη
αγαπημενη αρχη
αγαπημενη αγαπη.

7

Ολα
ως
τωρα
μαρμαρο ωραιο
να πατησω
αγαλμα ωραιο
μαρμαρου.

8

Γινεται το φυλλο
γινεται ο καρπος
ωραιο εγω
της γεννησης
του ωραιου τιποτα
γυμνο πραγμα
γυμνο σχημα
γυμνη γραμμη
του γυμνου τιποτα.

9

Το πραγμα μονο του
ειναι
τα φυλλα πραγματα
χιλια ειναι
πραγματα του χιλια
χιλια πραγματα
της χιλιαδας μου



των χιλιαδων
πραγμα.

10

Κοιταζω αυτο το εγω
εγω πνοη νους.
Κοιταζομαι
το πουλι με κοιταζει δε με κοιταζει η πετρα
κοιταζω τη ζωη οπως κοιταζεται
κοιταζω την πνοη οπως δεν κοιταζεται
κοιταζω το κοιταγμα
πραγμα
πραγματωνεται
να κοιταζεται
να κοιταζω
εγω φυλλο
το φυλλο παλι
την πετρα πνοη
το νου ζωη
το χρονο να θροΐζει
φυλλο το φυλλο
πραγματα
απαραγματοποιητα.

11

Με ντυνει ο νους γυμνον
με ντυνει η γυμνοτητα ζωη
η πετρα α η πετρα
α ο καρπος α ολα
μονος μου μονα τους
και α α εγω
των ολων
μονος τους μονος μου.//

12

Τα ονειρα ξεχνιουνται
οπως γινονται
κι ερχεται το κυμα
οπως ευωδιαζει το λουλουδι
και γραφω τον ανεμο φυσημα
οπως αυτος λαμπει προσωπο.
Χαλικια και μαθηση
Αυτη η πνοη η αναπνοη
που μιλαει αυτο το σωμα
αναμεσα στην αρχη και την αρχη.
Ονομα και ιστορια, κυματα.



Ωραια αυγη γλυκια δυση
κι ονειρα ανεμος.
Αναπνεω
Και η θαλασσα μ’ αγαπαει.

13

Τα δεντρα ειναι πολλα ειναι ολα
για τα πουλια που πετανε κοιτωντας
ουρανο κι εδω
το χωμα γελαει νερο
και πινω.
Ενα συννεφο σχηματιζεται
λευκοτητα αφης
η γραμμη κυλαει
παρουσια.
Ανασαινω.

14

Χειλη πισω το βουνο
γλύκα
κι ανασαινω.
Ειναι εδω.
Θα τη δωσω
θα την παρω.
Κοριτσακι.

15

Θελω τη θαλασσα
βαθος και πλατος
ζωη θανατος
ευωδια σταγονες
αναβλεμμα.

16

Αυτη η δυναμη εγω πουλια χορταρια πετρες
αυτη η ζωη που ανασαινω φυσαει πετρωνει
αυτη η στερεοτητα που κοιταζεται
πραγμα κι απραγματοποιητο
ειναι το ποιημα.



17

Ερχομαι οπως η απλα
οπως να ειναι ολα
ερχομαι οπως τα πραγματα
και η ευτυχια να εισαι
ονομα κι εαυτος
μ’ αυτον τον εαυτο
που σε τερπεται υποσταση της ομορφιας.

18

Ο αερας μου αισθησης προσωπο μου
οπως αφηνει τα πραγματα
κι ολα τα προσωπα με κοιταζονται
οπως αυτο το πραγμα
που του ειμαι αλλα δε μ’ αναπνεει
ο αερας θα γινει αυτη η ζωη
που μου μιλιεται και με μιλαει
προσωπο που κοιταζω και νηνεμια.

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ

Με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα
Διονύσιος Σολωμός

1

Ασπρο φως πεταρισμα τωρα χνουδι
αυρα ανασα φτερων
ελαφρη μου υπαρξη πεταλουδα
να τη οπως το αδυνατο
μου χαϊδευει τη θέα
που θεωμαι εικονα
πραγματος απαλου και δικου μου
οπως η αναπνοη πεταλουδα
φτερα χνουδι ζωης
κινηση γλύκα
ως την εικονα θέα
που αφηνεται λευκο σωμα
της πεταλουδας
αφηνεται εδω κοντα κοντα εδω
αφηνεται μαυρο φως
εδω αδρο
αφηνεται εφηβαιο
της αφης πεταλουδας



που υπαρχω πεταρισμα
χνουδι φως με το φως πραγμα
πεταλουδα με το εφηβαιο
εφηβαιου σου εσενα
εσυ εμενα.

2

Α πώς κινειται
ολη η ωραια άπλα πεταει
αορατα ανεπαισθητα αισθητα
ετσι
ελαφρα φτερα κι αερας
αναλαμπη
ζωη πεταλουδα
και αφη του πραγματος
αυτου
που ανοιγει πτυχη
χειλη του κοσμου
να μιλουν πεταλουδα
της απλας που πεταει ολοκληρη
πτυχη πεταλουδα.

3

Ουσια των πραγματων πραγματικη συνουσια
οπως ο ανεμος που αναπνεουμε μας αναπνεει
φως αναλαμπης ως την υγροτητα
κι απλωνεται ενα το νερο
και πινουμε οπως μας πινει.
Εδω πεταει ελαφρη η πεταλουδα
κι αγαπαει τα ματια σου τα ματια μου
την αναπνοη σου την αναπνοη μου
αναπνοη πεταλουδα της υγροτητας
οπως το φυλλο απ’ το χυμο του δεντρου
που μεγαλωνει η σταλα λαχταρα μου σταλα λαχταρα σου
σταλα αναλαμπη
συνουσια ζωη πεταλουδα
που αγαπαει τα πραγματα
αιδοιο κοσμο της παλαμης μου
η αιδοια πεταλουδα της αιδως σου
που μας κοιταζει μας παιζει σταλες
σταλα πεταλουδα πεταλουδες σταλες.

4

Ελαφρη πεταλουδα



ν’ αγγιζεις ν’ ανοιγεις τα μεγαλα νερα
ως τη γαλανη γαληνια θαλασσα
να παιζεις το βαθος ουρανο
τρυφερα φτερα της απλας
γλυκια πεταλουδα
να μ’ αφηνεις αιδοια ολοκληρον
ονομα των πηγων
αναπνοη
να παιζουμε το νερο αιδοιο
ολο.

5

Αν αναπνεομαι ολοκληρος ολα αυτα
να γινομαι πραγμα οποιος ειμαι,
εσυ ολοκληρη ν’ αφηνεσαι πεταλουδα ελαφρη
να μ’ αγγιζεις να γινεσαι
μεγαλη οποια εισαι εμενα μεγαλου
να μεγαλωνουμε ολη η δυναμη
των πραγματων και των πραξεων
και των αδυνατων θαυματων
οπως η αναπνοη που αναπνεομαστε
μικρη πεταλουδα των ολων
ολη ελαφρη οπως η αφη της φωνης
που ολα τα κανει και γινομαστε
το μικρο το μεγαλο ενα.

6

Η ριζα η πραξη ο καρπος
που μεγαλωνει πραγμα
κι ανθιζουν εικονες της αναπνοης
αυτης της ωραιας πεταλουδας
υπαρχει δεν υπαρχει
πεταριζει αναλαμπες κινησης
τρεμαμενη ακινησια ζωης
ενα λουλουδι φως
ως τη μεγαλη ριζα που αρχισε
και πραξη μεγαλη ανοιγει
πραγμα εσενα προς τον καρπο
της ζωης μας.



ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Α

1

Κυματα σχηματα ωραια
οπως αυτος ο κοσμος
που αναπνεω ζωη
και λαμπει ολοκληρωμενος,
κυματα γυμνα εμενα
οπως ο νους κι ο ανεμος
εργων και πραγματων
και αυτο που τα κανει,
αυτα κυματα λαμπερα
υγρα της ζωης μου της θαλασσας
που ερχονται πανε ελευθερα
να λεγονται να ειναι να λαμπουν
αυτο το μονο ωραιο.

2

Αερας με τη θαλασσα η ψυχη μου
γραμμουλες ελαφρες απ’ τα κυματα της ευγενειας στον αμμο
ψιχαλες μου τρυφερες
ολο αληθεια
α ο κοσμος η γλυκα
μια ψυχη κι αναπνοη μου
αερας ανεμος ολο
κι αυτος εγω καθιστος στον αμμο
ματια του.

3

Τα ιχνη μου στη βρεγμενη αμμο
ειναι αυτο που δε λεγεται αλλιως
οπως αυτο που λεγεται
αυτο που ειναι τα κυματα
κι η αναπνοη της ψυχης μου
που μου φυσαει τα μαλλια
γαλανα οπως η θαλασσα
ειναι αυτο που αναγνωριζομαι
ολα αυτοι οι εαυτοι
και τα μακρια μαλλια του κοριτσιου πριν απ’ τη θαλασσα
οπου μπαινουμε
εαυτοι κοριτσι κι εγω
κι ολα τα εγω



που ερχονται και φευγουν ιχνη μου στην αμμο
με το νερο κι απ’ το νερο
του ολου ωραιου νερου που λεγεται.

4

Ονειρο πραγματα ή αληθεια;
ζωη μου ή κατι γινεται;
Και τα δύο το ιδιο
κι εγω εδω.
Νους με τα φυλλα ποδια με το χωμα
ειμαι τα πραγματα
που ονειρευονται.
Κοιμαμαι στην αληθεια ξυπναω στ’ ονειρο.
΄Ενς ηλιος της μερας
χιλιοι του ονειρου
κι ολοι εγω
για το ξυπνιο ονειρο
της πραγματικοτητας.
5

Αυτο που ξερω
και με λεει ολοκληρον
και θελω να το τραγουδησω
κι ετσι ζω
αυτο δεν ειναι αυτο
ειναι το αλλο μου.

6

Κυπαρισσομηλα κυπαρισομηλο
στην παλαμη μου
απ’ το τιποτα αυτο.

Αγαπημενο κυπαρισσι
αγαπημενε κοσμε
αγαπημενε εαυτε.

Κυπαρισσομηλο μηλο τιποτα
στην ωραια παλαμη μου
ωραιο.

Αγαπημενη ζωη
αγαπημενη αρχη
αγαπημενη αγαπη.

7



Ολα
ως
τωρα
μαρμαρο ωραιο
να πατησω
αγαλμα ωραιο
μαρμαρου.

8

Γινεται το φυλλο
γινεται ο καρπος
ωραιο εγω
της γεννησης
του ωραιου τιποτα
γυμνο πραγμα
γυμνο σχημα
γυμνη γραμμη
του γυμνου τιποτα.

9

Το πραγμα μονο του
ειναι
τα φυλλα πραγματα
χιλια ειναι
πραγματα του χιλια
χιλια πραγματα
της χιλιαδας μου
των χιλιαδων
πραγμα.

10

Κοιταζω αυτο το εγω
εγω πνοη νους.
Κοιταζομαι
το πουλι με κοιταζει δε με κοιταζει η πετρα
κοιταζω τη ζωη οπως κοιταζεται
κοιταζω την πνοη οπως δεν κοιταζεται
κοιταζω το κοιταγμα
πραγμα
πραγματωνεται
να κοιταζεται
να κοιταζω
εγω φυλλο
το φυλλο πουλι



την πετρα πνοη
το νου ζωη
το χρονο να θροϊζει
φυλλο το φυλλο
πραγματα
απραγματοποιητα.

11

Με ντυνει ο νους γυμνον
με ντυνει η πραγματικοτητα ζωη
η πετρα α η πετρα
α ο καρπος α ολα
μονα μονα μονα τους
και α α εγω
των ολων
μονος τους μονος μου.

12

Τα ονειρα ξεχνιουνται
οπως γινονται
κι ερχεται το κυμα
οπως ευωδιαζει το λουλουδι
και γραφει τον ανεμο φυσημα
οπως αυτος λαμπει προσωπο.
Χαλικια και μυθος
αυτη η πνοη η αναπνοη
που μιλαει αυτο το σωμα
αναμεσα στην αρχη και την αλλη αρχη.
Ονομα και ιστορια, κυματα.
Ωραια αυγη γλυκια δυση
κι ονειρα ανεμος,
Αναπνεω
και η θαλασσα μ’ αγαπαει.

13

Τα δεντρα ειναι πολλα ειναι ολα
για τα πουλια που πετανε κοιτωντας
ουρανο κι εδω
το χωμα γελαει νερο
και πινω.
Ενα ονειρο σχηματιζεται
λευκοτητα αφης
η γραμμη κυλαει
παρουσια.
Ανασαινω.



14

Χειλη πισω το βουνο
γλυκα
κι ανασαινω.
Ειναι εδω.
Θα τη δωσω θα την παρω.
Κοριτσακι.

15

Θελω τη θαλασσα
βαθος και πλατος
ζωη θανατος
ευωδια σταγονες
αναβλεμμα.

16

Αυτη η δυναμη εγω πουλια χορταρια πετρες
αυτη η ζωη που ανασαινω φυσαει πετρωνει
αυτη η στερεοτητα που κοιταζεται
πραγμα κι απραγματοποιητο
ειναι το ποιημα.

17

Ερχομος οπως η απλα
οπως να ειναι ολα
ερχομος οπως τα πραγματα
κι η ευτυχια να εισαι
ονομα κι εαυτος
μ’ αυτον τον εαυτο
που σε τερπεται υποσταση της ομορφιας.

18

Ο αερας μου αισθηση παρουσιας μου
οπως αφηνει τα πραγματα
κι ολα τα προσωπα με κοιταζονται
οπως αυτο το πραγμα
που του ειμαι αλλα δε μ’ αναπνεει
ο αερας θα γινει αυτη η ζωη
που μιλιεται και με μιλαει



προσωπο μου που κοιταζω νηνεμια.

19

Ενα φτερο και τα φυλλα ταραζονται
να μιλησει το χωμα
και ν’ ακουει την αναπνοη μου.

20. ΠΑΞΟΙ

α

Φευγω η φευγει
ερχεται η ερχομαι
αναπνοη νους
βουνα θαλασσα
και το ωραιο νησι
κι αυτη η αναπνοη
το πραγμα
πηγαιμος ερχομος
ακινησια.

β

Τα νησια περασμα
τι ωραια που αναπνεω
τι ωραια να εισαι
οπως η πετρα που θα βρω
θα βλεπουμε.

γ

Αερας θαλασσα
το νησι
κι η ζωη
ιση του
κι αυτη η αναπνοη
να μενει να φευγει
νερο
γυμνη γευση.

δ

Αγνωστη θαλασσα
οπως η ομορφια σου απουσια



κι η αναπνοη μας ουσια
κυματα λαμπερα.

ε

Φευγω
απ’ την ωραια εικονα
να ειναι ολοκληρη
να φευγει
να ερχομαστε
οπως φευγουμε
η παρουσια
που απουσιαζει
εδω.

στ

Το βαθος μ’ αγαπαει
σωμα της θαλασσας
άπλα βαθος
αναπαυση.

ζ

Ταξιδευω ταξιδι
φτανω εγω
κι αλλος εδω
αλλος εγω αλλού εγω
ταξιδευω ταξιδι
εδω.

η

Γεγονος
περιπλεω
το πραγμα
πραγματωνομαι
και περα πλεει
το πραγμα
το γεγονος.

θ

Διαφανος υπνος νερου
του αερα των πουλιων



που πετανε
υπνος ελαφρος
η πτηση μου.

ι

Περναει η πνοη
άπλα του προσώπου μου
τα ορια αοριστη
οριστικη.

ια

Βραχος οραμα
αυτη η ροη
ρευμα στερεοτητα
οραση.

Β

1

Παμε κλαδακι μου πουλακι μου παμε αστερι μου
στον τοπο μας πια.
Η ωραια γραμμη των πραγματων
σχεδιαστηκε ολοκληρη
η ωραια εικονα.
Κοιταμε και παμε.

Ηταν ωραιο το κυμα
κταν γλυκο το αιμα
ηταν ολα καλα,
μεγαλα να κυλανε
ολα να μιλανε
να θελουν να πανε
γελανε γελανε
κι αγαπανε.
Παμε πραγμα παμε αγαπη μου.

*

Α ωραιο ενδυμα της θέας
γλυκια πνοη της γυμνοτητας
καλη σιωπη της πατριδας.

Αφηνω την εικονα μου
αφηνεται η αναπνοη μου



αφημενη οδος.
Λαμπει η γραμμη
και με κοιταζει ωραια
να ο κοσμος αυτος.
Αγαπη μου παμε.

*
Φως σελαγιζει ιστιο
στη γυαλινη απλα
κι ολη γυριζει γυριζεται
υπαρχει να υπαρξει.
Οπως το μικρο χαλικι
που ονειρευεται μορφη τη μορφη του
και παει πραγματικο
στην ακινησια του.
Σκορπια ερμαια ξυλα
ταξιδια
του ταξιδιου αυτου.

*

Παμε ωραιοτητα της μορφης
που με σχεδιαζεις
γραμμη του σχεδιου,
α γλυκα της μορφης
γευση των πραγματων
που μ’ εχουν πραγματωσει
να κυλαω πετρα απεξω της.
Α πραγματα που μενετε
κι εγω που φευγω
αγαπη μου παμε,
ω αγαπη.
Οπως η κινηση του φυλλου
πριν να πεσει
κι οταν πεσει
κι οταν μενει πεσμενο.
Η ωραια μορφη της αγαπης.

*

Παμε αγαπη
οπως μας πας σωματα σου
του ωραιου φυλλου της σκληρης πετρας
του αλλου ονείρου.
Παμε πατριδα της αναπνοης
που κοιταζεις οπως κοιταζουμε
κοιταγμενη του τοπου μας
χωμα και νερο.
Παμε πηγαινε μας
που μας αγαπας πατριδα



στο ωραιο πριν ωραιο μετα ωραιο τωρα
γυμνο ταξιδι.

*

Παμε οπως ηρθαμε
οπως κοιταμε ξενοι
ιδια.
Α νερο της οδου σου
που κανεις τα πραγματα οπως γινεσαι
α φως ολοκληρο
που κλεινεσαι σκοταδι σιωπη
α μιλημα μου
που ερχεσαι και πας.
Αναγνωριζομαι κι απλωνομαι
και τι ταξιδι τι τελος
τι μιλημα.
Ας ειναι.

*

Παμε γραμμη των βουνων ως γραμμη της θαλασσας
και γραμμη αυτων που ξερω πως θα γινουν
οπως τα βλεπω
πετατε πουλια παρετε πετρες στο αδειο φωτεινες
αρχιζε πραγμα να τελειωσεις ολοκληρο κοσμος
οπως σε βλεπω
γειρε γραμμη να γινει η ομορφια ορθή
να κοιταζει να ειναι ολα της ολα
οπως βλεπω
και μενω
οπως παω.

2

Ωραια φυλλα στο κλαδι και στον αερα
αναπνοες γλυκες ονοματα σωματων
της μιας γυναικας που παει μ’ αυτον τον ενα κοσμο
των ολων αστρων του τιποτα.
Φυλλα φυλλα αναπνοες
που τραγουδαω οπως κραταω
και καρποι γινωμενοι της θρεψης μου
που μ’ αφηνει με το χωμα
που δεντρου που αρχιζει.
Φυλλα φυλλα μου γυναικες μου γυναικα
χωμα
που πεφτει ερχεται απεξω
να παταω να κραταω.



3

Αισθηση γλυκια των πραγματων
οταν ο ηλιος φυσαει ψυχη την αυγη
κι η ευγενεια τα γελαει ολα αναπνοη
γυναικας απ’ το χωμα και το νερο
που ηχει λυγερα φυλλα πρασινα
και τρυφερα λουλουδια ευωδιας
στα ωραια δαχτυλα δροσερων προσωπων
των κοκκινων χειλιων της αφης στο θαλερο κλαδι
αισθηση αργη σταγονων της υπαρξης
λουλουδιων και χειλιων της αυγης
με το μεγαλο ωραιο ηλιο
που λαμπει τα προσωπα ανοιχτα
στον αυλο της αληθειας που γελαει αφη
με τους ηχους της λυρας των ολοκληρων σωματων
λυραυλος της πραγματικοτητας της αρχης
απλωνομαι πλατια και υπαρχω
ακροατης θεατης ποιητης θεαματων και ακουσματων
αισθηματων των πραγματων.

4

Το μεγαλο χερι κι ο μαλακος δρομος
ιχνος νερου και τα πουπουλα
το θαυμα να ειναι
και τα δαχυλα να πιανουν.
Τι ωραια χορταρια τι ωραια φτερα
τι πετρες
σκονη αναπνοη και φως
ματια μεγαλα με τα βουνα
σταλαζουν αστερια
και χωμα εαυτος νερο.
Το μεγαλο χερι μου.

5

Το νερο παει κοντα μου
παντα φυλλα παντα πουλια
παντα πινω
το νερο παει παντα ακινητο
παντα αυτο παντα το αλλο
παντα ιδιο
το νερο ειναι παντα νερο
νερωνει νερωνεται
νοημα.



6

Πινω και ζω τρωω και υπαρχω
αναπνεω να γινομαι εαυτος
μα ξερω ολοκληρος
η ποση βρωση πρωτη αναπνοη
ενωση
με τις ωραιες παυσεις τιποτα
η γραμμη αυτη
το ποιημα.

7

Ματια με ματια κι ερχεται
εαυτος
των χεριων μου και των μαλλιων σου
γνωση αναγνωριση
η μεγαλη ολογυμνη γλωσσα
που απλωνεται να ειναι τα πραγματα
και εισαι αναστημα ωραιο
του πρωτου αναστηματος μου
ολο σου το ονομα ονομα μου.
Ειμαι οπως σε κανω.
Οπως αρχιζω μια γραμμη
η την αναπνοη μου.

8

Ξερω την πετρα.
Σκληραινει η γνωση μου
οσο η γυμνοτητα της
και μενει ακινητη
μεχρι να κυλησει το γεγονος
η με την πραξη
η ν’ αλαφρυνει απ’ τη γλυκα της υπαρξης
ενα μ’ ολα αυτα
οπως την ξερω
και με ξερει.

9

Ερχεται η αναπνοη ο κοσμος τ’ ονειρο
ολη η γνωση που κοιταζουν τα ματια
ανοιχτα και κλειστα
ερχεται εδω που μενω να ειμαι
και ειμαι αυτο το εδω του ερχομου



ωραιο και μονο
ερχομαι.

10

Πω δεν πω ολα ιδια
βλεπω δε βλεπω ιδια κι αλλιωτικα
ξερω δεν ξερω κυλαει το νερο,
αναβλεπω,
κλεινω κι ανοιγω την απλα
αρχιζω τελειωνω αναπνοη
εγω κι οχι εγω φυσαει,
παρουσια,
πετρα σκληρη στην παλαμη μου
μαλακα.

11

΄Απλα θαλασσα μεγαλα βουνα ολα αστερια
κι ολος αυτος ο χρονος οπως ο ανεμος
κι η ινα του πραγματος η μεγαλη γλυκα
σ’ αυτη την τελεία που ειμαι.
Αναπνεω αληθεια κι ελευθερια
με ολα τα γινωμενα
ολα τα νιωσμενα.
ωραιες εικονες ωραιες αναπνοες
κοντα στην πετρα.
Πετρα τελεία.
Ετσι οι ακτινες
ηλιοι κι αστρα κι ολα τα αισθηματα
και τα ωραια αναστηματα
τα ωραια πραγματα
ολες οι πετρες.
Κι αναπνεω ζωη
στιγμη
τη στιγμη και την αναπνοη
τελεία.

12

Κρυσταλλο νερο βουταω και χανομαι
ονειρο της απλας και γραμμουλες στην αμμο
τρυφερος αφρος.
Ψιθυριζει η ζωη κυμα κι ανεμος
κι αυτο το πουλι πουπουλα παρουσιας
με τα ωραια χαλικια τα λυγερα χορταρια
γελιο της υπαρξης.



Η απλωμενη στιγμη τερπεται
τοπος κι ονειρο.
Αυτη η γραμμη γραφη
η γραμμενη μου.

13

Θελω πιο πολυ απο πραγμα
πιο πολυ απο ανασα σιωπης
και σταγονες υπαρξης
θελω το ιδιο το θελω
γυμνο απο θεληση
αρχη νερακι.

14

Με πηρε η ζωη
και να ο τοπος
άπλα κι αστρα
κι αυτο το ωραιο πραγμα
μονο κι ολα μονα
μοναξια απο πραγμα
το φυλλαρακι το ονειρακι
το εαυτουλακι
ελαχιστο αγινωτο κι ολο
τιποτα.

15

Γυμνος απο ξερω
γυμνος απο δεν ξερω
πραγματα
γυμνα απο ειναι
γυμνα απο δεν ειναι
παρουσια
γυμνα απο υπαρξη
γυμνα απο ανυπαρξια
πραγματικη παρουσια
απουσιας
πραγματικης.

16

Δεν εχω τιποτα να μαθω
τιποτα να πω
μονο να τραγουδησω



που δεν εχω τιποτα να μαθω
τιποτα να πω
να τραγουδησω τη σιωπη
αυτη
που να, ο κοσμος.

17

Ας ειναι ολα αλλιως
μ’ ολα τα αλλιως αυτου του κοσμου
να παιζουν οπως αυτο το φυλλο στον ανεμο
αλλιως το παιχνιδι και χωρις ανεμο
ας ειναι ολα αλλιως
χωρις αλλιως
οπως ειναι ολα
ιδια παλι
οπως το χερι μου εδω κι εκει
η πουθενα
η τοσο αλλιως
που να μην ειναι ουτε ιδια.
Α πετρα.

18

Ολοκληρος σωμα ολοκληρο
κι ολα τ’ ανεμισματα της υπαρξης σου
εισαι η θεληση μου
οπως ο κοσμος δεν αλλαζει
και κανε αυτο νιωσε εκεινο
εικονες ωραιες στην απλα που υπαρχω
και υπαρχεις ελευθερη
και πραγματικη.
Ετσι σε τερπομαι.

19

Στην εικονα ζουνε τα πραγματα
πραγματικα οσο υπαρχουν
και φερνουν τη ζωη ως τα δαχτυλα μου
σαν την εικονα μεσα στην εικονα
οπως η εικονα με βλεπει
μεσα στην αλλη εικονα που με εικονιζει
και λαμπω.



20

Μορφη λευκες γραμμες οντοτητας
μ’ αυτον τον τοπο του κοσμου
που μ’ εχει το σωμα μου οπως τα πραγματα του
περαστικη μορφη γυμνη οντοτητα
οπως πραγματικος ο κοσμος απραγματοποιητη
που φευγει ξενη οπως ετσι δικη μου
μορφη καμια οσο αυτη
γυμνοτητα γραμμη περαστικη
που ιδια ειναι και δεν ειναι
η μορφη αυτου του ποιηματος.

21

Ορθη στην απλα αφημενη
σωμα της και πραγματικοτητα της
οπως η αισθηση που εχω του πραγματος αφη
και αναστημα ανθρωπου
που βλεπω την απλα εσενα την απλα εμενα
ολη η οραση ολος ο κοσμος
ελευθερος.

22

Το γεγονος η πραξη μια οντοτητα
οπως το πραγμα η πραγματικοτητα
δικη μου ας πουμε οπως ειμαι δικος μου
και οπως το νερο μου ειναι νερο
και το απραγματοποιητο περ’ απ’ τον οριζοντα πραγματικο
κι οπως δε θα ειμαι ειμαι
κι οπως σ’ αγγιζω.
23

Η ζωη ειναι προσωπο ειναι εσυ
και ειναι αυτες οι εικονες της
που λενε τα πραγματα
δικα τους.
Δικη της η ζωη
οπως εισαι δικη μου
οπως ειμαι δικος μου.
Ολα δικα.
Αυτο πεταει το πουλι
αυτο ειναι η γλυκα που μιλαει
και ειναι η φωνη μας
με τα πραγματα.
Αυτο
κοιταζεται το προσωπο της ζωης.



24

Ενα πουλι κι απ’ το κλαδακι στο κλαδακι
ενα δεντρο με τα δεντρα
μια γυναικα ωραια με τις γυναικες
κι η ασπρη πετρα που κυλησε
γεγονος και πραγμα
ν’ αρχισει παλι την πραγματικοτητα.
Ωραια ειναι
και ειμαι ωραιος.
Θα συνεχισουμε.

25

Μπροστα σου
κι ερχεσαι ηχος της θαλασσας
κι ολη η θαλασσα με ολα
μπροστα μου
κι ειμαι μονο αυτος ο ανθρωπος
μεσα στη νυχτα που σβηνει και τη σιωπη
και την παρουσια μου
μπροστα
τι ειναι
τι ειμαι
μονο μπροστα.

26

Α η ωραια εικονα
που βαθαινει ανοιχτο τον ορίζοντα
να κλεισει τα πλατη που χωριζει
οστρακο του
των κυματων της εικονας του
α η ωραια εικονα πραγμα ωραιο
αυτης της παλαμης της αναπνοης μου
του ανοιχτου βαθους που με κλεινει
χειλη που με λενε οπως τα λεω
καλο πραγμα απο τιποτα
α η ωραια εικονα εδω
η γλυκα της πραγματικοτητας του να
και ανοιγεις οστρακο με κλεινεις
αυτος ο οριζοντας αυτα τα χειλη
αυτη η ωραια γλωσσα
που σε κραταω γυναικα εσενα
εδω.



27

Περνανε τα κυματα κι οι αναπνοες
αργα σ’ αναπνεω
με διαποτιζεις οντοτητα
οπως εισαι καπου αυτο το σωμα
της αναπνοης αυτης
περνανε τα κυματα και η τερψη σου
που αγαπαει το χρονο των πραγματων
και γεννιουνται κοντα σου
οπως μενουν αυτα χαλικια με τα κυματα
να περνανε να σ’ αναπνεω
αυτη την αναπνοη των κυματων
που περνανε αναμεσα μας
και μας αναπνεουν.

Γ

1

Αυγη κυμα γλυκα γινομαι υπαρξη
πραγμα ψαρι λεπια γυαλιστερα
και ματια πραγματων
που τους βγαινω απ’ τ’ ωραιο νερο
ερπετο αμμου χωματος χορταρικο
κι ελαφρη πεταλουδα
πουλι των αστρων του μαυρου
ηλιων του λευκου φωτος
που λαμπει τα ματια μου αντιληψη
ολου αυτου που ειμαι ολα
ψιθυρισμος του κυματος των ωραιων κυματων
και αναστημα πραγματων και γεγονοτων
πραξεων της οντοτητας
που με νιωθονται ειναι.
Ωραια αυγη.

2

Το κυμα μου γραφει το κυμα με γραφει
γραφομαι αυτη η υπαρξη
να διαβαζει ο κοσμος
αναγνωση σου
οπως σε γραφω σ’ αυτο το χαρτι
με την αρχη του κυματος.

3



Αυτη η ματια αυτη η κινηση
αυτο το πραγμα μεγαλωμα και πραγμα ακινητο
με την απλα χωρο κλειστο στο ανοιγμα του
ειναι μια σταγονα αντιληψη
γινονται με την αφη της αναπνοης μου
ως την απνοια της,
μια σταλα τιποτα και ειναι ολα αυτα
και τ’ αναπνεω.
Πραγμα που κυλιεται χωρος κι εαυτος
οπως το αναβλεμμα μου.

4

Αυτο που βλεπω και δε βλεπω
και μεγαλωνει φυλλα και πτηση και κολυμπημα
με τον αερα και το νερο
αυτο που ακουω και δεν ακουω
και λεγεται πραγμα κι αισθηση και νοημα
με την αναπνοη μου και τον εαυτο μου
αυτο που νιωθω και δε νιωθω
και υπαρχει δεν υπαρχει
κατι και τιποτα
με βλεπει και δε με βλεπει
μ’ ακουει και δε μ’ ακουει
με νιωθει και δε με νιωθει
εδω που ζω
και το γραφω γραμμες απο γραφη απο τιποτα
στο τιποτα ολα
να βλεπονται ν’ακουγονται να νιωθονται
ολη η ζωη ολη η γραφη
κι ολο το τιποτα
οπως βλεπω και δε βλεπω
ακουω και δεν ακουω
νιωθω και δε νιωθω
αναμεσα.

5

Η γλυκα κυλαει μ’ αγγιζει
τη μεγαλωνει το κλαδι την πεταει το πουλι
και με κοιταζει ματια κοιταζει πετρες λευκες
η γλυκα δακρυ δροσιας
που υψωνει απ’ την αυγη τον ηλιο
στις δροσερες σου παλαμες
κι αφηνει τις σταγονες των αστρων
μ’ αυτο το χωρο
η γλυκα κυλαει δημιουργια παλι
να σβησει αναπνοη της



οπως παει η αναπνοη μου
και σιωπη ξαναρχιζει
και ειναι αναπνοη.
6

Το αισθημα υψωνεται
αφου ειναι προσωπα
υψωνεται αντιληψη
αφου ειναι υπαρξη
και υψωνεται σιωπη
αφου το νιωθω
και πεταει τα πουλια κι αφηνει τις πετρες
και με λεει ονομα και σε λεω
δημιουργια αισθηματος που το δημιουργει
κι αισθανεται.

7

Α αυτα τα ανθρωπινα
με τη γλυκα των πραγματων
και την αληθεια των οραματων
κι ολη αυτη η ζωη
ω αυτα τα ανθρωπινα
που λαμπει ειναι κοσμος
απ’το αλαμπο
και φωτιζεται ακρη τελος
αχ αυτα τα ανθρωπινα
που δεν ξερω και ξερω και δεν ξερω
ως ν’ αγαπηθουν με τα πραγματα
που δε νιωθονται νιωθονται και δε νιωθονται
ως να μεινουν ολοκληρα
ωχ αυτα τα ανθρωπινα.

8

Μεσα κι εξω
εμενα και του κοσμου,
πού ειμαι;
Κυλαει το νερο
εξω μου
γλυκαινει η δροσια του
μεσα μου,
πού ειναι;
Εξω και μεσα
του μεσα κι εξω,
νατο, υψωνεται
ωραια μορφη
ολοκληρη



για ολοκληρον της.

9

Εγινε
και με κοιταζει αφου βλεπω
νιωθεται αφου ειμαι
κι ονομαζεται οπως ονομαζομαι.
Γινεται
ομως μεγαλωνει το κλαδι
οπως κοιταει.

10

Τα ματια σου του κοσμου
κοιτανε κυλανε
περναει το νερο εδω
ανεμιζουν τα δεντρα
γλυκαινει αργα η μερα
πετας ο ανεμος
αναπνεομαι
κυλαω
βλεμμα απ’ ολα.

11

Ματια με ματια
οπως πραγμα με πραγμα
αυτο και η τερψη να υπαρχει
να κοιταζεται οπως κοιταζει
κι οπως ειναι αυτος ο κοσμος
ολος ως απεξω του
αυτο που κοιταζεται
ματια με ματια.

12

Η γλυκα που υπαρχεις
που αναπνεω οντοτητα
και μας αφηνει σωμα μας
εγω κι εσυ
αναπνοη της οντοτητας.

13



Α κορμος δεντρο μου
ετσι κι αλλιως κλαδια
ναι κι οχι φυλλα
δεντρο καρπος,
ετσι σου φευγει το πουλι πορεια
με τις γραμμες των βουνων
των οστρακων και της πετρας,
α νου μου
ο δρομος που πας,
κλαδια
θα τον γραψουν
οι ριζες.



35. ΠΑΛΙ ΤΟ ΦΩΣ
(ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ-2003)

ΦΩΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

1

Απ’ το καλο ενδυμα
γέρνω γυμνοτητα
ολοκληρος
ως το ανοιγμα
που κλεινεσαι ολοκληρη
νεα.

2

Αυτη η ωραια αισθηση πιεσης κι αναγνωρισης
αυτη η δροσερη χαρα σωματος και γελιου
αυτη η νεα ανασα σφιξιμο και βαθος
που ερχεσαι αφημενη γυμνη και πραγματικη
τωρα ειναι λογος και μουσικη ζωης
μα σ’ ενα αυριο τωρα θα ειναι πραγμα
που σε κραταω και σε λεω ετσι ακριβως
κι ειναι παντα τωρα αυριο η γλύκα
ως το χτες που μπαινοσουνα σφιχτα πρωτη φορα
καθως κυλαει ελευθερο το νερο μεχρι τα ματια σου
ενα τωρα γλυκο που γινεται γραφη και ποιημα
το ποιημα αυτης της σφιχτης βαθιας αισθησης
που ειναι γλύκα ολοκληρη.

3

Ενα καλο πουλακι μ’ ανοιξε
ματια φτερακια και μυτουλα
κι ολα τα πουπουλακια αερολαμπωμενα
κι ηρθε φουρφουρουλι τρυφερουλι
και μου κλειστηκε πουλακι πουλι.

4

Δροσεραδα μιλας κι ερχεσαι
οντας αυτο το σωμα



που ανοιγει φωνη κι αφη και ψυχη
βαθια ως τη γλυκια δροσια
που με κλεινεις ολοκληρη.

5

Ονειρο πουπουλενιο στον αφρο
του γαλανου νερου
κι ως το βαθος της διαφανης θαλασσας
που παιζει ολοκληρη
για τα ελαφρα πουπουλενια πουλια
που ονειρευονται το νερο
στον αερα ελευθερα.

6

Προσωπο ζωη μπροστα στη θαλασσα
ματια γυναικα με κοιταζει
και με μιλαει κι ολα τα λεει
καλα και γλυκα
και θαλασσινα.

7

Οπως βουταω της θαλασσας ολογυμνος
της βαθιας της μεγαλης της γης και τ’ ουρανου
κι ειμαι γλυκος του νερου που ειναι ωραια,
τετια απλα βαθους με κλεινει
στην ορμη της αρχης μου
της πρωτης.

ΦΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

1

Το προσωπο σου κοιταζεται τωρα
οπως πριν με κοιταζε οπως μετα
πανω απ’ την πετρα της ζωης
οπως ο ηλιος χανεται και λαμπει στο φως του,
κοιταζομαι οπως με κοιταζεις
οπως σ’ αγγιζω τωρα ωραια
που εισαι η ζωη σου
εδω του δρομου αυτου
που ανασαινε ο χρονος οπως ανασαινες
κι ανασαινεις.
Το προσωπο σου φερνει την αναπνοη σου
που σε θυμαται οπως με θυμαται
οπως μ’ ανασαινει
οπως με βλεπει οπως μ’ εβλεπε



οπως ωραια ζει.

2

Ο ηλιος γραφει
πραγματα
στο σκοταδι.

3

Χρυση σταγονα
αναδυεσαι.

4

Φευγω
απ’ αυτον τον κοσμο
ερχομαι
σ’ αυτον τον κοσμο.

5

Κοκκινος ηλιος
για το φεγγαρι της αυγης
τω κρυσταλλων σου.

6

Καφτος πελεκας,
μα η πνοη μου αερακι
ελευθεριας.

7

Τελειωσες;
πως;
αφου αρχιζουμε.

8

Η χαρα αργα ρεει
το προσωπο σου
πετρα ζωης.

9

Γλυκο φως
το αιμα μου
στα αλαλα ματια σου.



10

Ο κοσμος χτυπημα
στα ματια μου
δακρυ φωτος.

11

Μορφη του οριζοντα
η μορφη οριζοντας
η μορφη χωρις οριζοντα.

12

Αν φως
τι φωταει;
φωτιζεται;

13

Ο,τι κι αν εισαι
το νερο κυλαει
τι θελεις να εισαι;

14

Τα θελεις
σε θελουν
η θελεις;

ΦΩΣ ΓΥΜΝΟΤΗΤΑΣ

1

Ξυπνημα και παλι πετρες και πουλια
το νερο κι ολο απλωνει ενα εδω γυμνο
υγρο.
Υγρα τα ματια μου απ’ τα ονειρα
οπως το λουλουδι απτο απο τη δροσια.
Τι ειναι εδω τι ειναι τα ονειρα
η γλωσσα αυτη που γυμνωνει τον υπνο ως τις πετρες
κι αφηνει αυτο το πουλι να φευγει ολος ο κοσμος λευκο
και το αλλο κι ολα;
Γλωσσα εγω
υγρο
νερο για νερο



κι ονειρο εδω
που ξυπνω
εξυπνος γυμνος.

2

Γυμνος με τ’ αστρα του υπνου.
Ο νους, του υπνου, γυμνος
γυμνο κυλαει το νερο
και λεει τον υπνο γυμνο.

3

Σωμα του φωτος κοιταει ο νους του
κι ειναι εγω.
Τοσος σε τοσα τοση απλα ατελειωτη
ως το τελος.
Αναπνοη. Οχι.
Τωρα.

4

Κυμα μπαινει κυμα βγαινει
φτερα μου.

5

Γυμνη σε λουζει το κυμα λαμπρο
αναστημα μαλλια μαυρα
μονη απο μενα.

6

Ολογυμνη ορθωνεις τη γυμνοτητα
σ’αυτο τον κοσμο
γυναικα
να ειμαι.

7

Η γυμνοτητα
με φυσαει
ανθρωπο.

8

Νους ανεμος νερο
κι ως τη γλωσσα της φλογας
ερχονται τα πραγματα



να παιζουν
― γλωσσα το ’χει πει
κι ολος ο ανθρωπος, ο νους
μα εγω γελαω
― ο ανεμος το νερο η φλογα
ως εγω,
αστα.

ΦΩΣ ΝΕΡΩΝ

Γιδακι - Ιθακη

1

Με τη θαλασσα με τα νησια
κοφτο προσωπο
των βραχων της μικρης πετρας
της ακριδας που πηδαει κινηση
κι ολα που ειναι εδω
τι ειμαι εγω;
Αυτο ελευθερο
καθαρο με τις σταλες
που με κοιτανε
με τα ματια που κοιταζονται.

2

Θε μου η θαλασσα
ν’ αυγαζει ζωη
τις πετρες γλυκά
ως το ελευθερο αισθημα
των ολων
Θε μου τι θελεις
οπως η θεληση της θαλασσας
που θελω;
Θελομαι.

3

Ελευθερα σχεδια φως
με τη θαλασσα κι ολη την υπαρξη
παιζουν τα μεσα κι εξω
και το πουθενα
με την αισθηση αυτου του σωματος
οπου γινονται ολα οπως με ολα
ως τα σχεδια φως της θαλασσας
οπου κολυμπαω
και παιζουν ειναι δεν ειναι



αυτη η αισθηση
αυτο το ενα κανενα σχεδιο.

4

Αφημενος στη θαλασσα
σωμα αδρο
με ολο το εδω
διαγραφομαι μορφη
με ολο το τιποτα της απλας
που μ’ αφηνει
ζωντανο.

5

Ορθος στην απλα
στα ορθα και τα ερχομενα
τα γινομενα
παω για ολα
και φτανω οπως φευγω.

6

Ειναι τωρα η υστερα
παντα;
Παντα
ποτε.

7

Εν πλω. Το αγνωστο κοριτσι το δοσμενο

Ηλιος χρυσος κι ασπρος γλαρος
του νερου που απλωνεται προσωπικο
και τελειωνει.
Τα ματια μου ανοιγουν και κλεινουν
για την αναπνοη
που αρχιζουν.
Το τελος η αρχη.

ΦΩΣ ΤΙΠΟΤΑ

1

Στη σκια του πατερα μου
λιγο χωμα, κι αυτη η ζωη,
με μια σταλα λογο.
Τα ζωντανα,
και ολα μιλανε παρουσια



σκια.

Στη σκια του πατερα μου
λιγο αρωμα, κι αυτη η ζωη
μ’ενα ελευθερο πουλι.
Τα λογια μου, και ολα
σωπαινουν διαφανεια
σκια.
Στη σκια του πατερα μου
λιγο του ολου, κι αυτη η ζωη
ως το τελος.
Το πουλι,
και ολα τελειωνονται η αρχη
σκια.
Στη σκια του πατερα μου
η σκια λαμπει
τα ματια της μανας μου,
στη σκια του πατερα μου
στη λαμψη της μανας μου
κοιταζω.

2

Γλυκα κυλαει ο καιρος των κυματων.
Τι θελω; Αυτο που ειμαι.

Πετρες μπρος απ’ τ’ αστρα.
Επιθυμιες και η αφη τους.
Τι γινεται;
Λογια πραγματα κι ο ανεμος νεος.
Βουνα γυμνα
των ματιων.

Γλυκα κυλαει η θεληση των κυματων.
Ειμαι οπως δεν ειμαι
οπως ο καιρος στις επιθυμιες.

3

Τιποτα δεν ειναι να ξερω
αφηστε με
κι ουτε ψεμα ουτε αληθεια
η ζω η το λενε
και κυλαει παντου
απο τ’ορθιο ως την ομορφια σου
και λαμπει αισθηματα ως το θαυμα
και το νεο πραγμα,
ζωη
κι ειμαι εξω και μεσα
γυμνος.



4

Υπαρχω
η
νερο
καθαρο
εδω
κυλουμενο.



36. ΕΛΑΦΡΗ ΠΡΟΤΟΜΗ
2004

ΑΠ’ ΤΟ ΦΩΣ

1

Ωραιο χωμα
χωμα ωραιο με το νερο
νερο υγρο
στο γαλανο κενο,
υπαρχω και πραγματοποιηστε με
αφου μιλαμε
αληθεια εσεις κι εγω θεληση.
Μα τι με θελει
που σας λεει;
Η γαληνη.

2

Λαμψη
κινηση
κυμα πραγματος
να ενα εδώ
κοντα ενα εκει
και λεγεται ελευση.
Τωρα
και ολα
κινηση
λαμψη.

3

Ολα απ’ το πουλι
το πουλακι το πουπουλακι
το τρυφερο κλαδακι
το τραγουδακι.

Ολα απ’ το αστερι
το αστερακι την αστρολαμπη
του λαλουμενου ουρανου
της αναπνοης.

Ολα απ’ την πετρα



το πετραδακι την ασπραδα
αυτη την απτη
τη μεγαλη.

Ολα απ’ ολα
η σταλα η λαμψη
του πραγματος
η αντιλαμπη.

4

Πευκοβελονες εμενα
ωχ άπλα μου
ο κοσμος είναι
ολο πραγματα
κι η πετρα αυτή
με τις πευκοβελονες
ενας νους
ωχ ωραια οχι πρασινος
γυμνος
να ειναι
οι πευκοβελονες του κοσμου
ο κοσμος των πευκοβελονων.

5

Δρομος οπως ολα μας
ασπρο μαλακο χωμα
γυμνο
πορευεται η πορεια μου
οπως ολα μας
η πετρα της πετρας
κι η απλα της απλας
πορευομαι η πορεια μου
οπως ειμαι
οπως ολα μας.

6

Ενα σκοινι λαμπερο
μια σκεψη του ανθρωπου
σκοινι ανθρωπος
της λαμψης
το δεμενο ελευθερο
ειμαι εγω της πετρας
του πουλιου των αστρων
του ελευθερου σκοινιου.

7



Πραγματα φως απ’ το σκοταδι
πραγματα σκοταδι πριν απ’ το φως
τι πριν τι μετα
τι τωρα,
πραγματα φωτεινα
οπως να
ονειρευομαι μια αληθεια ζωη
μια αναπνοη πραγματικοτητας
τωρα με το φως
πριν μετα με το σκοταδι
του ονειρου
ολων των ονειρων.

8

Θεε
του σκοτους θεε θεε ηλιε
πετρα θεε
θεϊκα πετιεμαι
ασπρη πετρα
απεξω.

9

Πετρα γνωση
πετρα σκληρη
πετρα αφη
τωρα
αφη μου
απ’ τις αλλες πετρες
αυτα τα τωρα
απ’ την απλα
κι ολο αυτο το τωρα
πετρα
γνωση σκληρη της αφης
αφη της σκληροτητας
σκληροτητα απ’ την απλα
μ’ ακουμπουν ακουμπιεμαι
αφη,
ο ωραιος κοσμος.

10

Βαθος νερο βαθος φωτος
ανασα ουρανου
ψαρι και πουλι
κι αστερι χρυσο
γαλανο
χρυσος αστεριας
αυτη η καρδια.



11

Αερακι φωτεινες γραμμες νερου
σχέδια του βυθου οπως στην αμμουδια του ηλιου
κι οι πτησεις των πουλιων
φανταστικες γραμμες
οπως τις θελω
λευκες στο γαλαζιο
αερας και νερο.
Αναπνεω ευτυχια.

12

Ολος του ηλιου φως
με τα λευκα χαλικια
ολη η απλα,
ολος λευκα χαλικια
λευκο φως
ηλιος
κι αυτο το σωμα ο νους
που φυσαει φως
νέο
αυτος ο ηλιος.

13

Ηλιος της θαλασσας
γαλανο κοκκινο
στρογγυλο,
ηλιος της απλας θαλασσας
κοκκινος,
εγω στην ακρη.

14

Γυμνη της θαλασσας
ανασα ζωης
το σχημα των χαλικιων
οι κοκκοι αμμος
ολη η απλα
με τη θαλασσα,
γυμνη διπλα μου.

15

Αυτο το δεντρο εγινε
και θα ξαναγινει αυτό
δεντρο ολοκληρο
σ’ αυτο το χωμα του νερου



που κυλαει παντα νερο
αυτου του φωτος
των ωραιων ματιων μου
της ακρης αυτης
που κινειται παιζει
εαυτος κι οχι εαυτος
πραγμα κι αλλο πραγμα
φυλλο κι αλλο φυλλο
φυλλα πολλα
του δεντρου.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ναι πραγμα

Ενα φυλλο απ’ τα φυλλα
πραγμα απ’ τα πραγματα
κι εγω πραγματικος.
Αρωμα λουλουδιου
κι αρωμα της ψυχης μου
μια ευωδια.
Το φυλλο με νιωθει
νιωθω το φυλλο
κι ειναι το δεντρο ολοκληρο.
Αισθηση εαυτου οπως γραμμη του κλαδιου.
Ανασαινω τον αερα κι ανασαινω το νερο
χωρις πνοη εαυτος γυμνος.
Εαυτος και φυλλο
κοκκος πραγματος στα ολα πραγματα.
Ειμαι των πραγματων
τα πραγματα μ’ ευωδιαζουν.
Πραγμα πραγματικο
της ελευθεριας των πραγματων.
Μια ανασα και να τα.
Παντα εδω και παντα εγω
απ’ το αλλο του φυλλου κι απο τ’ αλλα φυλλα
κι ολα τ’ αλλα τ’ αλλιωτικα
της ανασας κι οχι ανασας
της υπαρξης κι οχι υπαρξης
του πραγματος και οχι πραγματος.
Απ’ το πραγμα κοιταζω.
Κοιταζω απ’ τη γυμνοτητα
κι ελευθερωνομαι πραγματικος,
οπως αγγιζω το φυλλο
και δεν αγγιζω τ’ αλλα φυλλα και τ’ αλλα τ’ αλλιωτικα
χωρις αγγιγμα.
Το φυλλο και οχι φυλλο
εγω και οχι εγω
κοσμος και οχι κοσμος



τ’ ωραιο ναι φυλλο.

Η γνωση

Καθε ματια και ζωη
καθε βημα και θανατος.
Τα φυλλα ακινητα
και τα ψαρια κινουμενα στη σιωπη της απλας του νερου
που ψιθυριζει οταν ερχεται
στα πουλια με τα ωραια φτερα.
Γεννηθηκα και θα πεθανω,
τι καθαρη χαρουμενη γνωση.
Πουλι, γεννηθηκα, πουλι, θα πεθανω,
ψαρακι ωραιο κι αισθημα μοναδικο μου
οπως τα ψαρια ολα που ασημιζουν η λαμπουν χρωματα
του νερου
οπως τα πουλια ωραια φτερα
του αερα.
Πουλι, ανασαινω, πουλι, ξερω,
κι αισθηματα άλλα χωρισμενα απο ένα
απο κανενα
σε μενα και σε σενα,
κορη, ω κορη,
της μιας αναπνοης μας.
Η πνοη ερχεται η πνοη φευγει
η πνοη ξερει
και γινεται ανεμος
μονος
της αναπνοης μου.
Ο ανεμος με ξερει,
οπως ξερει η θαλασσα και το ψαρι κι η σταγονα
κι αυτο το ψαρακι
ξερει κινουμενο
ξερει κινηση
ξερει γνωση.
Βημα θανατος, ματιά ζωη
του σωματος μου της γνωσης.
Η γνωση ας κανει αυτο τον κοσμο
αυτη την ομορφια
τα ωραια σου ματια,
κορη.

Χορταρι

Ερχεται η ευωδια ερχεται το αισθημα
φευγει ο νους η ζωη
γλυκοχαραζει βραδυαζει.
Κι εγω;



Τοπος απ’ τον τοπο
αναστημα που κοιταζεται.
Γερνει το χορταρι
πρασινο.
Αυτη η υπαρξη.
Μεσα κι εξω
εδω κι εκει
μ’ αυτο το σωμα
οπως η πετρα το πουλι το αστερι
πριν και ζωη και μετα
κι εγω σε κοιταζω εσυ με κοιταζεις
οπως απ’ την πετρα το πουλι κοιταζει τ’ αστερι.
Ερχεται το αισθημα κανω αισθηματα
οπως η πετρα στερεοτητα
το πουλι πεταει
λαμπει το αστερι
νιωθω ολοκληρος οπως λυγιζει το χορταρι
σ’ αυτον τον ανοιχτο αερα.
Η ζωη μου απ’ τη ζωη
κι η ζωη τωρα
τωρα ειναι παντα οπως το αισθημα
που ερχεται για να ζει
οπως το χορταρι τον αερα.
Η ζωη ζωη μου οπως το χορταρι του χορταριου
η ζωη μου ανεμος προς τη γραμμη προς το πρασινο του
χορταριου
η ζωη μου παντα οπως το χορταρι τωρα.
Ερχεται το αισθημα και ειμαι
ειμαι και γλυκαινομαι.
Αερας αισθηματων και πραγματα.
Γλυκα ξημερωνει γλυκα βραδιαζει
α ζωη
μ’ εχεις
και σ’ εχω ολοκληρος.

Χαλικακι

Ο ηλιος κι αυτος ο κοσμος
κι εγω εδω με τη γνωση μου και την αναπνοη μου.
Καλο κι η γνωση, μου λεει η αναπνοη,
κι ολα καλα οπως τ’ αναπνεω
και σε κανω
κι η γνωση τα κανει εσύ
αναπνεοντας.
Αναπνεει ο λογος μου
κι ανασα τιποτα ανασα όλα
εσυ ολα εγω τιποτα,
λεω της αναπνοης.
Σ’ αναπνεω εγω σ’ εκπνεω εσύ



κι ο ηλιος κι αυτος ο κοσμος.
Ο κοσμος με την απλα του κι εγω μια αναπνοη
της αναπνοης της πνοης του ανεμου
της απλας του κοσμου.
Η αναπνοη μου εγω κι η πνοη εσύ
αυτος ο κοσμος ο γυμνος
που με λεει
γνωση προσωπου
χαλικακι της μεγαλης απλας.

Λοιπον

Λοιπον ζησαμε.
Λοιπον ενα πραγμα
ενα φυλλο ξερο που ξεχωριζω μ’ αυτη την πραξη.
Λοιπον αυτη η πραξη.
Κι ολα τ’ αστερια
κι ολος ας πουμε ο κοσμος.
Λοιπον ζησαμε
λοιπον ζω
και θα εχω ζησει
πουθενα.
Λοιπον πουθενα το πραγμα κι η πραξη
πουθενα ο κοσμος
πουθενα η ζωη.
Πουθενα απο καπου
οπως καπου απο πουθενα.
Λοιπον ουτε καπου ουτε πουθενα.
Το πραγμα κι η πραξη
ολοκαθαρα
οπως τα ματια μου
κι αυτη η ζωη.
Λοιπον ζουμε
οπως θα εχουμε ζησει
κι οπως θα ζουμε
καθαρα περιγραμματα
χωρις πουθενα και καπου.
Ζω να, καθαρος μπροστα στ’ αστερια
και σ’ αυτο το ωραιο σταφυλι
ρογες υπαρξης
που με κανουν περιγραμμα
να ομορφαινει ο ανεμος.
Οι ωραιες ρογες.

Σκυλε σκυλε μου

Απο σενα, σκυλε σκυλε μου, ως εμενα
μ’ αυτο το νερο με τα βουνα



και τα ματια μας
ενα εγω ετσι κι ενα εσυ αλλιως.
Ειμαι εγω εισαι εσυ;
Κι αυτο που με κοιτας που σε κοιταζω
πανω απ’ το χωμα
κι οπως κυλαει το νερο
αυτο εμεις;
Δεν ξερεις και ξερω
μας ξερει;
Σκυλε σκυλε μου εσυ, ακουμπας
κι εγω ακουμπαω
μας ακουμπαει;
Δε λες και λεω
μας λεει;
Το αναπνεουμε;
Σκυλε σκυλε μου ολοφρεσκε, ολα νεα σου
το πουλι και τ’ αστρα και τ’ ανιδωτα
που δεν κοιτιονται κι ανασαινονται
ολα φρεσκα κι ολα νεα,
σκυλε σκυλε μου εξω απ’ τη γνωση
κι ολος νεος και κοντα μου,
σκυλε σκυλε μου, τι ειμαι;
Ειμαι ο κοντα σου
ειμαι του χορταριου και των αστρων
ειμαι του κοσμου οπως θελει
και δε θελω.
Τιποτα δε θελει.
Σκυλε σκυλε μου, κοιταζομαστε
και σε μαθαινω
και δε μαθαινω.

Συννεφο

Μαλακο συννεφο στο βουνο
και σηκωνεται.
Ειναι ο ανεμος των φυλλων
που παιρνει το πουλι.
Αναπνεω
ζω.
Α συννεφο α βουνο,
υπαρχουμε,
ωραιε ανεμε μυθε,
ας γινουμε γλωσσα
να κυλησει το νερο
απ’ το βουνο ως εδώ
μιλημενο
να πιω.



Το δεντρο

Περπατω με τον ηλιο
το δεντρο με τα φυλλα
ερχονται τα πουλια.
Νεα φυλλα
ζωη ως τη γνωση μου
που περπαταει
και λαμπει ο ηλιος
στα φυλλα.
Φυλλο κι αστερι
αστερι και πουλι
πουλι και χαλικι
άπλα χαλικια.

Χρυσο δεντρο

Απ’ το γαλανο χρυσο
ας το πουμε εικονα
οπως οι εικονες του κοσμου
και στον κοσμο η εικονα μας.
Ειναι η ομορφια;
Μονη της ηρθε
καθως ερχονται ολα τ’ αλλα
εκει που ερχονται
σ’ αυτο το εγω που παει μαζι τους,
οπως παιζουν τα φυλλα
και το νερο ειναι νερο.
Καθως τα ονειρα λαμπουν στη νυχτα
και μας κανουν
καθως αφηνομαι ολοκληρος
στο τιποτα που μ’ αναγνωριζει.
Ετσι χρυσο απ’ το γαλανο
η ομορφια που με παιρνει
κι ειναι πια ενα ο κοσμος
κι εγω ευωδιαζομαι προς την υπαρξη
και βγαινω απ’ τη γνωση
μπαινω στη ζωη.
Οπως βγαινει απ’ το γαλανο το χρυσο
μπαινει το χρυσο στο γαλανο
και δεν ερχεται τιποτα.

Τι να πω;

Και τι να πω;
Γεννημενος ματια νεα των ματιων μου
κι ολα μπροστα
κι ο δρομος μαλακο χωμα σκονη των ωραιων πελματων μου



κι ολα γυρο
κι εγω γεννημενος απο αγεννητος
ολο γινομαι
και περναει ο αερας ωραιος
εμενα μορφη οπως ο ιδιος γυμνος
κιναει τα φυλλα
ομορφος οπως ωραια μου αμορφος
κι ειμαι γινωμενος οπως αγινωτος
κι ολα αγινωτα οπως γινωμενα.
Και τι να πω;
Αυτον τον εαυτο
καθως τα ωραια βουνα μαλακη γραμμη
και τ’ ανοιχτα ραμφη των πουλιων
καθως τα ολο μορφη συννεφα
κι η κυλουμενη ασπρη πετρα
καθως το νερο που μιλαει και του μιλιεμαι
κι ολα μιλιομαστε
και μιλιεται αυτος ο εαυτος.
Αστρα και σταγονες
απλωματα και υψωματα
βαθη κι επιφανειες
οπως η κινηση του χεριου μου
κι η γνωση αργη αναπνοη
και λεγονται
φυλλα και πουλια
πετρες και ματια
εγω κι εσυ
γευση λογου.
Τι να πω;
Τα ειπωμενα νεα
ανασες αναγνωρισης
κι απολυτες ασπρες πετρες.

Το γεγονος

Εγινε.
Αρχισε ο κοσμος επεσε ενα φυλλο.
Ξεμερωνει η ψυχη μου.
Κι ειμαι εδω τωρα
με ματια λαμπρα
να ζω.
Ετσι γινεται.
Αστραψε εν’ αστερι απλωσε ενα αισθημα.
Λαμπουν ολα.
Κι ειμαι τωρα εδω
εαυτος αυτων
να ξερω.
Εγινε γινεται θα γινεται.
Τελειωσε ο κοσμος επεσε η σταγονα.



Τιποτα ολων.
Κι ειμαι τωρα εδω
να νιωθω
πως ηταν ειναι θα ειναι.

Μονος

Πραγμα ωραιο
μπροστα απ’ τα φυλλα
γραμμη χρυση
του ιστου
που με λαμπει.
Πραγματα πραγματα.

Ξημερωνει.
Πραγμα πραγματικο
μπροστα απο την αληθεια
γευση γλυκια
της αφης
που με κανει.
Πραγματα πραγματων.
Ματια μου.

Πραγμα μονο
μπροστα απ’ τα πραγματα
κοσμος κοσμων
του κοσμου
που ειμαστε.
Πραγματα μονα.
Μονος.

Η ομορφια

Πραγμα και προσωπο
η ομορφια.
Γλυκο λαλημα
χρυση ανασα.
Πραγμα με κοιτας
προσωπο σε κοιταω.
Γυναικα
πετρα
ο καρπος.
Τρωγω και τρωγομαι
γλυκο μου
πινω και πινομαι
γλυκα μου.
Η ομορφια.



Ας ειναι

Οπως δεντρο
ετσι νιωθω
κι οπως πουλι.
Αισθηματα μιληματα
οπως πραγματα
και γιατι κοσμος
– ας ειναι ανασα
και γιατι νους
– ας ειναι πνοη
και γιατι εγω
– ας ειναι ο,τι να ’ναι
που να το
πουλι στο δεντρο
της σιωπης
που γνωριζεται
λογος πραξης.

Σταφυλι

Δεν ειμαι οπως λενε
ξερουν τα δεντρα και βγαζουν φυλλα
λαλανε τα πουλια.
Γαληνευω.
Ενας κοσμος γλυκος
μια ρογα
του σταφυλιου.
Νυχτα μεγαλη και ηλιος αστρων
λαμπρος μελι.
Εγω να ζω.
Ειμαι της πετρας με τα πουλια και τα νερα
και μ’ ολα οπως ειναι
γυμνα ολα άλλα.
Λεω και ειναι
σταλες αλλες μεγαλες
του μεγαλου ποταμου
της αλλης μεγαλης θαλασσας
νερο.
Ειναι ολα και τραγουδαω
και ζω που ειμαι
ρογα γλυκια στις ρογες
του αληθινου γυμνου σταφυλιου μου.

Αλλο δεντρο



Δεντρο μου καλο
φυλλα που παιζουν τον οριζοντα
μ’ ελευθερα πουλια
που ολα τα λενε
σωματα της σιωπης
πουπουλενια.
Ενας κοσμος ενα δεντρο ενας οριζοντας
ενα πουλι κι αυτος ο καρπος
που τρωω τωρα και τρωγεται παντα
παρουσια κι απουσια
οπως η ωραια εικονα του δεντρου
του κοσμου που με εικονιζει.
Καλο μου δεντρο καλο μου πουλι
καλο μου λαλημα,
ακουγεσαι ολα
που ο λογος λεει θροϊζουν τα φυλλα
κοντα στο ομιλητικο τους κορμι
της ωραιας μορφης
γυναικα ζωντανη
που με κοιταζει
κορμι απ’ το τιποτα κι ολο το τιποτα
που με τραγουδαει
ως την απαλη σιωπη του πουπουλου
του γλυκου πουλιου
ματακια λαμπρα.
Δεντρο καλο των δεντρων
της μονης μορφης
που τραγουδιεται
ορθο και μονο για ολα τα μονα
του μονου τελειωμενου κοσμου
αυτου του κορμιου
ομορφια της μορφης,
με μορφωνεις μ’ ομορφαινεις
φυλλα και πουλια
και δεντρο
εγω εσυ της μικρης κινησης του ελαφρου κλαδιου
οπου ηρθε το αλλο πουλι
το νεο πουλι.
Δεντρο
καρδια μου
πετρα.

Ο ποθος μου

Ο ποθος μου ποθος προσωπο.
Γυναικα η λουλουδι
οραση ή αφη
οπως ερχεται
και λεω να, τωρα



και ειμαι εγω.
Προσωπο θεος
οπως νερο και βρεξιμο
βρεχομαι και λεω
α, θελω.
Θεληση ο ποθος μου
κι αυτη η πραξη
που θεωνεται γλύκα
και λεω α, θελω
α, να.
Ο ποθος μου ποθος μου ποθος σου
και γελας καλη μου
αληθεια κοσμικη
και παιζω τις πετρες
που με κυλανε λευκες
και λεω α, εσυ,
που γινομαι οπως εισαι
ολος αυτος ο ποθος ολων
και λεω να, σταλα
μια σταλιτσα που σταλαζει
λεγονται ολα
και με λενε
α, να, ποθος μου ο ποθος μου
ποθος.

Νιωθω

Αυτο που νιωθω που νιωθω νιωθω
να, γλωσσα, να, το λεω
απ’ τη σιωπη του ως ολα
κι αν δεν το λεω δεν το λεω το λεω
το νιωθω νιωθω αυτο που νιωθω
κι ειναι ολη η γλωσσα κι ολη η σιωπη
κι ειναι ολο
μονο του
και με νιωθει με νιωθει νιωθει
κι ετσι νιωθεται
απο εγω του κοσμου κοσμου κοσμος
κι εγω εδω νιωθω
μ’ αυτον τον κοσμο
της γλωσσας και της σιωπης
αυτα εδω εγω εμενα εσενα
να λεμε να νιωθουμε να νιωθει να νιωθεται
ενω να
ειναι μονο του
κι ολα μας παιζει παιζει παιζεται
να οπως νιωθω νιωθω νιωθω
ω νιωθω.



Γελιο

Η γλυκα η ομορφια η αληθεια
παντου κι αναμεσα μας
και να, γελαει καλη.
Ειμαι εγω εισαι σωμα
ωραια ολοκληρη ηδονης
η οντοτητα γλυκια
να με μαθαινει κοσμο και ζωη
κι εγω
γλυκον εδω
να γελαω καλος.

Η εικονα

Οι εικονες σου οι εικονες η εικονα
ανασα ψυχη και σωμα
και πετρα κι ολος ο ουρανος ο κοσμος
η εικονα σου γλύκα ζωης
κι αναπνοης αυτης
και γυμνη
ειναι
εγω κι εσυ
κι ολα αυτα
εικονα μου εικονα σου οι εικονες σου
πραξη κι εικονισμος
ολων
και ανασα
που εισαι σωμα
το σωμα μου
το σωμα της εικονας
η εικονα.

Οσο

Οσο κι αν κανω οσο κι αν νιωσω οσο κι αν εισαι
γλυκια και γλυκια και γλύκα
ειναι αναπνοη
κι αναμνηση της αναπνοης
ολων εδω
κι αναπνεομενη μονη
οπως σωματιζεσαι σωμα
κι ειμαι σωματικος
και οσο.



Η ορμη

Αυτη η ορμη απ’ τα πραγματα
που τα ξερει
ολοκληρα
τα πραγματοποιει οπως θελει
ολα αυτα.
Γινεται ονειρο και προσωπο
κι αλλο προσωπο κι ονειρο αλλο,
ενα αισθημα αισθησης
που το τερπεται σωμα
οπως γινεται η γυναικα
γυμνη τ’ ονειρο.
Ετσι σε κοιταζω
ετσι σε ζω
κι η στιγμη κι η ζωη ορμαει
ολη η ορμη
κι ολα τα πραγματα
πραξεις ονειρου.
Με κοιτας οικεια μορφη
και σχημα οικειο
και δημιουργουμαι
οπως αυτη η ορμη
που περναει γυμνη
τοπος κι αναπνοη.
Κι η γλυκα κυλαει
και ζει η ζωη
κι αυτο το σωμα μου
που σε πραγματοποιει
και σ’ αγγιζω εδω.
Λαμπει η στιγμη ορμη
του οικειου ονειρου
λαμπεις
της πραξης και των πραγματων
που αποφασιζονται κοσμος
αυτης της ορμης.

Εγω εσυ αυτο

Εγω που πατησα το αχνο χωμα του χωριου της γενιας μου
κι ηπια το νερο του ηλιου στην αφη του ψωμιου διπλα στις πετρες
κι ετσι κοιταχτηκα στους καρπους και τους σπορους ολοκληρος
εγω που εχω να ζησω αυτον τον εαυτο κι αυτον τον κοσμο κι ολος εγω
κι ειμαι εσυ που με κοιταζεις αυτος ο εαυτος κι ο κοσμος κι εγω αλλιως
εσυ που αφηνεις το χωμα κινας το νερο και ζεις τη ζωη
με προσωπο και πραξεις και τη γλυκια γευση
εσυ που πραττεις τα πραγματα κι εχεις την πραγματικη γραμμη
που σε γραφει μορφη ως το τιποτα κι ετσι τον κοσμο κι ετσι εγω



εσυ αυτος ο λογος κι αυτη η γραφη μου
που ειναι το τωρα και το εδω κι αυτη η οδος,
εγω κι εσυ ας αγαπηθουμε
αυτο.



37. ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ
2004

1

Ηχοι αχνοι ψυχη
δροσερο χαδι, το αερακι,
αγαπημενη,
η ζωη μας.
Οι γραμμες των πραγματων, των πραξεων,
αυτο το λουλουδι,
α η μορφη.
Εαυτος διαφανος που μιλαει,
αγαπημενη,
και μας ζει.
Γαλανη μερα βαθια νυχτα
στα δαχτυλα σου,
ο καρπος ηρθε.

2

Είναι αυτη η αναπνοη
που κοιταζεται οπως παει
καθως το νερο κυλαει
κι ετσι σε κοιταζει
με τη ζωη μας.
Κι ειναι η αναπνοη αυτή
που παει κι αρχιζει
καθως κυλαει το νερο
και με κοιταζει ετσι
που ειναι η ζωη μας.
‘Αλλα θελω
στη λευκοτητα του νερου και της αναπνοης
όπως η μορφη γινεται
και γινομαι ολος
οπως παιζει το κυμα
κι οπως με βλεπεις.
Διαφανο φως.

3

Ετσι, με τον ηλιο στρογγυλο
μακρινο κοντινο
ν’ ανοιγει ο κοσμος ματια μεγαλα
να κλεινει ο κοσμος ματια φωτεινα.
Ιστος φωτος,



κυλαει η ανασα δροσια
η καρδια παλλεται,
με τον ηλιο ετσι
εδω.
Κυλαω τον ηλιο
με την αισθηση μου
ως την ακρη.
Εαυτος.

4

Οταν μιλαω
οπως ακουω,
ο ιστος του προσωπου μου.
Ολα ειναι με ολα,
ετσι μιλανεε
κι ετσι μιλαω.
Ειναι οπως αυτο το αισθημα
το ωραιο εγω κι οχι εγω
που με γλυκαινει υπαρξη
και υπαρχει οπως ολα,
αισθημα πραγμα.
Αισθηματαα κι αισθηση
αυτη μονη της
που με κοιταει οπως την κοιταω
αυτή η αναπνοη
που ειναι ο μονος του αερας,
ο ανεμος αισθηματων
που φυσαει ζωη
κι ανοιγουν λουυλουδια ευωδιαζουν καρδιες
ανθρωπων και πραγματων.
Ετσι το νιωθω.
Ετσι νιωθεις,
αναπνοες αισθημα του ανεμου
του μονου με ολα
αιωνια
και τελειωνει ο κοσμος,
αισθημα αισθηση πραγμα
γυμνο.

5

Ολα τ’ αστρα
τωρα
ωρα
των ολων.
Μάτια και νους
Αναστημα



με το γελαστο νερο σταλας
σταλαζει η ωρα.
Γραμμες πραγματων
απο μενα κι απο αυτα
απο αυτο που λαμπει
ολα τ΄ αστερια του παντα
τωρα.
Ειμαι.
Ας ζησω παλι
αλλιως ολος
οπως ολα,
οπως εσυ.

6

Η πετρα η θαλασσα η κινηση μου
αυτη η ζωη κολυμπαω
ασπρο σχεδιο
να γραφεται αυτος ο κοσμος.

7

Ολα ωραια
λουλουδια λευκα
μιλανε κι απανταω ολοκληρος
αρωμα.
Πως αρχισε η λευκοτητα;
Εδω ημουνα
μονος.

8

Ειναι αληθινα;
Ετσι η γραμμουλα στην αμμο.
Ειναι η κινηση μου;
Ειναι αληθινα.
Με κοιταζουν.
Ζω σαν τη γραμμουλα.
Ειναι αληθινη.

9

Ζωη μπου, και πετρα λευκη,
φυσαει η θαλασσα και μενα
και λευκαινω ολοκληρος.
Δικος μου της λευκοτητας.



10

Ο αερας ανοιγει για τα πραγματα και για μενα
κι ειμαστε μαζι
φυσαμε παντου
κι αναγνωριζεται
ένα οχημα
μια μορφη
που ξερει εαυτος.

11

Ελα πνοη μου ελα αναπνοη μου
ανεμος κι εσυτος
αυτος
που αναγνωριζομαι
αυτης της ζωης
αναπνοη
αερακι
που αεριζει.

12

Φυσαει λευκη δροσια
οπως ειναι κοντα η θαλασσα
ειμαι κοντα
κοντα.
Τα πραγματα κοντινα.
Κοντα παντου.
Μπορουν να φευγουν.

13

Ασπρο και γαληνιο
ζω;
θαλασσα και χωμα
ηλιος
ακτινες των πραγματων
λεπτες για μενα
ζω
αστρα στο μαυρο ολοκληρο
που ανατελλει αυγη
δε ζω.



14

Το βαρος οπως η πετρα
λευκη στην αναπνοη μου
οπως το πουλι
οπως το ωραιο νερο
που κυλαει και με παιρνει
οπως η μεγαλη θαλασσα
ολο βαθος
οπως υψος στα πλατη,
το βαρος ειναι η υπαρξη
οπως με βαραινει
αναπνοη
αφημενη.

15

Η ομορφια
ενα πουλι ενα φυλλο ενα πραγμα
εσυ ολοκληρη
ενα γινωμα
θεος
γελαστο μ’ αυτή την πραγματικοτητα
που χαιρεται να υπαρχει,
κι εστι ο εαυτος,
η ομορφια εαυτος.
Ετσι ο κοσμος.

16

του Σπυρου

Αερακι αερας απ΄η θαλασσα
οπως ο αφρος τ’ασπρα πουλια
κι οι γραμμουλες της αμμου,
αναπνοη μου και γυμνοτητα μου.

17

Προσωπα στο γαλανο,
αναπνοες και γυναικες,
γυμνα του ανεμου
ζωη της λευκοτητας,
του γαλανου απροσωπου.



18

Η θαλασσα κι η αναπνοη μου,
ερχεται και βγαινει εδω αερακι.
Η ματια μου και τα ματια μου κι ο νους των ματιων μου
κι οσα γινονατι εμαν και ολων
κι αυτο που ειναι και με κοιταει
κι ολα τα κανει
γευση κι αισθηση κι ονειρο
και τ’ ονειρεμενο εγω
που ονειρευεται τα πραγματα
της αναπνοης και τςη θαλασσας.
Πραγμα κι ονειρο
εδω.
Ελα λοιπον πουλι, μοσκοβολησε νεο αρωμα
παιζε κοσμε τον κοσμο
να γινονται ολα οπως όλα.
Η ευτυχια της δημιουργιας
γευση του πραγματος.
Γλυκα του αισθηματος
ομορφια του νου
κι αληθεια των ολων.
Η θαλασσα κι η αναπνοη μου
αναπνοη
ονειρο και πραγμα
ενα κι ραιο.

19

Τι ωραιο το γινωμα.
Η γραμμη μού γελαει
καθως κανει το πραγμα.
Μιλαει με τη ζωη μοτ
κι εγω την τραγουδαω
καθως το πουλι
κι οπως το γινωμα.
Τι ωραιο το πραγμα
κι ωραιο να κανω
σ’ αυτο το γελιο της γευσης
που λεω κοσμο.
Υψωνεται το κυπαρισσι
κι ο ηλιος λεει ολοκληρος
το γεγονος
φωτεινος
πως ολα υπαρχουν.
Τι ωραια η υπαρξη
και γινομαι
καθως αυτή η αισθηση
που ολα μας λεει



καρδια και πετρα.
Τι ωραια η ωραιοτητα
μονη της
γελαστη.

20

Σε τι μιλαω;
Απλωνε θαλασσα ψηλωνε δεντρο.
Τι λεω;
Την απλα της θαλασσας το
υψος του δεντρου
το υψος την απλα.
Για το μιλαω;
Μ’ απλωνει η απλα με υψωνει το δεντρο
λεγεται ο κοσμος
ως εμενα ενα
των ολων.

21

Κυματα τρυφερα
κι αφηνουν
λευκες πετρες
Η ζωη μας το πυολι το αχνο συννεφο
στο γαλαζιο ουρανο με τη θαλασσα.
Η σιωπη μας ολη μιλαει
καλη μου αγαπη μονη,
και λαμπει ο ηλιος.
Ανθρωποι ανθρωποι,
αναστηματα νεα
στα ματια της ζωης
και στην κινηση των χορταριων
αναπνοες αστρων
όπως κυλαει το νερο κυλαει ο κοσμος
αναπνοες της αναπνοης μας,
αγαπημενη,
της σιωπης μας.
Κυματα σιωπης
γαληνια με αφρους ελαφρους
άχνα πραγματων
ηχος τςη σιωπης,
αγαπημενη.

22

Ανασα γλυκια και μάτια το φως



πραγματα που ωραια υπαρχουν
ειμαι ολκληρος εδω
αγαπημενος με ολα
και πεταει το πουλι μυριζει το λουλουδι
αυτος ο ενας κοσμος
της αναπνοης του φωτος.
Ανατελλει η πετρα μιλαει το αστερι
κι ολα με τραγουδανε
«εισαι εδω
κοντα στο φως»
ολα με κοιτανε.

Ετσι γλυκια ζωη.
Κι ετσι κυλαει γλυκά το νερο
την απλα και την ακρη
ως τη γυμνη καρδια
γλύκα του τιποτα
οπως γινεται το κλαδι στο γαλανο
γλύκα της υπαρξης.
Ετσι κυλαει το νερο
με τον ανεμο με την αναπνοη.
Ανασα γλυκια του τιποτα
που με κανει μονο.

Ολος ο λογος λεει
λαλημα του πραγματος.
Γελαει αυγη
κοσμοι γυμνοι.
Λαμπει η καρδια μου
λογος
αυτη η αναπνοη
εδω ειμαι,
α τιποτα δικο μου
ολοκληρο
ειμαι εδω
δικος σου
ολοκληρος
της γλυκιας υπαρξης
ολοκληρης.

23

Γυμνη λουομένη στη θαλασσα
λευκη ως το γαλανο
αναπνοη
γελαστη γινεσαι
οπως η κινηση,
νερο και σωμα,
με κοιαει.



Σε κοιταω πραγμα ονειρου
σωμα και νερο
γελαστη δημιουργια.
Γυναικα απ’ την απλα
του νερου λουομένη
αναπνοη μου.

24

Γυμνωνεσαι ολη ως τη θαλασσα
φευγουν αφροι
να κοιτα, κυλανε
σου μιλανε,
ολα ειναι μονο ολα,
ελα γελαστη γυμνη
σ’ αυτη τη γυμνοτητα
που μας ξερει
οπως ξερουμε.

25

Γυμνο γεγονος
ελαφρος αφρος,
ανασα του νου,
γελαει
− ο νους;
α. ειμαι.
Γεγονςο γυμνος
γινεται η μορφη
της ομορφιας
οπως το κυμα ως τον αφρο
τις αληθινες σταλες
− η ανασα;
α, ζω.
Το γεγονος
της μοναξιας
αυτου του ενος κοσμου
που με λεει τον λεω λεγομαστε
λεγεται
− το γεγοινος;
στη γυμνοτητα.

26

Κλαδι στη θαλασσα
γελας καλη μου
μιλαει η γυμνοτητα



γαληνια
ως τη θερμη της ψυχης
που ξερει
λαμπερες σταγονες
κσλες καλη μου
ως την αναπνοη μου
αυτης της ορασης της γλυκιας γευσης
που ξερει το κλαδι ξερει η θαλασσα
ζωη
ξερουν στέρεα
τα χαλικια.

27

Καμπυλωνει η μρφη σου το χερι μου
σε δημιουργια
περα ο κοσμος
παει θα ’ρθεί
οπως ειπαμε και παει ερχεται το κυμα
φευγει ο αφρος,
δημιοργια χρις αυτά
τα δικα
χωρις γυμνοτητα
γυμνη καμπυλη
καμπυλωνει το χερι μου
τη μορφη σου
μονο.

28

Λαμψη της ομορφιας ως τα πραγματα,
ανταυγεια οχι ψυχη, ανασα οχι νους
γευση οχι εγω
γυμνοτητα
ομορφια ολοκληρη
γαληνη
οπως η γυαλιστερη πετρα
γυαλισμα
γελαστη μονο το γελιο σου,
α λαμψη δημιουργιας
α ραια γινομαι
ας ειμαι εγω.

29

Αντρα φιλε φιλη πετρα
αυτης της φιλιας



που με φιλαει γλυκια γυναικα
νηπιο και στερεοτητα
στη γυμη λευκοτητα
που παιρνει η μορφη της,
πετρα κι αντρα
της φιλιας,
αντρας αναστημα φιλικο
γελαω των ολων.

30

Να το
να με
οπως η πετρα
ασπρη
ο νους μου
ασπραδα
να.

31

Η ακινησια της πετρας
μεγαλωμα του κλαδιου
ανασα του πουλιου
οπως του νου μου
οπως το χωμα ειναι με το νερο
και κυλαει
αυτο
να το
μου μιλαει
λουλουδι.

32

Μορφη
οπως το κινημα του κλαδιου
στα γαλανο
λευκη αναπνοη
θαυμα
ο κοσμος.

33

Να, δες
η θαλασσα ολη
παρθενικη



και κυματισμος
οπως η αναπνοη,
να, κοιταμε
θαλασσινα οπως αερινα
οπςω η δημιουργια
τςη παρθενίας
όπως η πετρα
− κι ο,τι πω
που δεν το λεω.

34

Πρεπει
οπως η πετρα
κι αστρο
και τα χιλια πραγματα
θελω οπως ο κοσμος
κι οχι κοσμος
και τα χιλια εγω κι οχι εγω
κι αυτο
να
ωραιο κι οχι οικειο
λουλουδι
της ωραιας λαλιας μου
που λαλειται πουλι
πουλακι πουλια
πνεεται
φυσαει φυλλα,
λεω και λεγομαι
το οντας και το γινομαι
νεο
οπως πετρα την πετρα
φυλλο το φυλλο
πουλι το πουλι
− οπως γεννιεται γλωσσα
η γλωσσα μου
να το
− ναι.

35

Γερνεις γλυκα στη γευση του νερου
που αγαπαω
σωμα ολοκληρο αυτης της αναπνοης
που η γλυκα αφηνει.
Ερχομαι.
Ελα.



Το νερο θα μα βγαλει
απλα μεγαλη
ολοκληρη.

37

Μες στο νερο δυνατα σωμα
να ειναι η υγροτητα
η γυμνοτητα τςη ροης
εσυ
εδω με λαμπερες σταλες
ουρανου γτων ολων,
με το νερο απ’το νερο το νερο
εσυ σωματικη
γυμνοτητα του ανεμου
ολοκληρη.

38

Παρθενικη πετρα
χωρις αφη απ’ την αφη της αφης
πετρα
παρε την
ειναι
οπως εισαι παρθενικη
χωρις εμενα απο μενα εμενα
εσυ
γυμνη από την παρθενία.

39

Αν ανοιξει η στιγμη αν ανοιξω αν ανοιξει η πετρα
τι θα βγει
ουτε ξερω ουτε δεν ξερω,
αν κλεισει η στιγμη αν κλεισω αν κλεισει η πετρα
τι θα βγει
ουτε ξερω ουτε δεν ξερω,
αν κλεισει ο,τι ανοιξει κι αν ανοιξει ο,τι κλεισει
ξερω δεν ξερω οπως η στιγμη εγω η πετρα,
βγαινει μπαινει
μπαινει βγαινει
δε βγαινει δε μπαινει.
Αυτο.



40

Ο,τι κανω γινεται
οπως το μεγαλωμα
οπως το νερο
ετσι πεταει το πουλι
το ξερω,
κι αυτος ο νους ανεμος
νοημα
οπως το λουλουδι
κι αυτή η μοσκοβολια
ψυχη κι αερακι,
ο,τι γινεται ειναι.
Και γινομαι.

41

Αυτος ο ανεμος δυναμη
που μ’ αφηνει καρδια απαλα
στις λαμπρες πετρες
εγω στέρεο
και παμε οπου παει
ανεμος χωρις εγω
με τα μακρια φυλλα
το τρυφερο νερο
μ’ ολη την απλα,
τι ωραια που ξεςρει χωρις να με ξερει
τι ωραια που το ξερω
καρδια κι ανεμος.

42

Αυγγη γλύκα θαλασσα.
Εγω κοκκος της αμμου
εγω η σταγονα νερου
ο αφρουλης
που σβηνει φως
αναγνωρισης,
εγω τιποτα που ειαι ολα
υλικο και ψυχη
ανασα ανεμος,
αυτο το τιπποτα ολα
που αναπνεω
αναπνεεται
αυγη γλύκα θαλασσα
λαμπει εγω και οχι εγω
σταλα και σταλα
κοσμος και όχι κοσμος



αυγη γλύκα θαλασσα
γυμνα.

43

Το πραγμα ολα
ολα το πραγμα
μονο του.
Κι ελα λοιπον κοσμε
που ωραια λεω
αυτο κι εκεινο
πετρες στο ασπρο επιπεδο
ζωη γλυκες γυναικες
κι ολος εγω.
Τι ωραια
που το πραγμα μιλιεται αυτά τα πραγματα
πραγματικα
κι εχω να λεω μια πραγματικοτητα
κλαι να με λεει,
ενα πραγουδι πραγματος.

44

Τι λογια ο κοσμος
κι ολα αλλιωτικα
πετρα και πετρα
πουλι κι αστερι,
τι λογια ο κοσμος
μια γλωσσα
ολοκληρος
οπως ειμαι ολος εγω.

45

Η πετρα κι η θαλασσα
κι εσυ;
οπως εγω αλλά αλλη
ολη η αναπνοη αυτης τςη υπαρξης
που υπαρχω
μπροστα στην πετρα στη θαλασσα
εδω
με σενα
αυτου του επιπεδου
που κοιταζω και ζω
που ζεις
εσυ πετρα θαλσσα
και η γλυκα



που ειναι ζωη
να ειναι γνωση
και ειναι κοσμος.
Ωραια.

46

Αυτή η αισθηση
αρχη αναπνοης
κι εαυτος αναγνωρισης
κι εσυ της ζωης,
αυτη η ζωη αισθηση
εσυ του κοσμου
κι ολη γυναικα
κι ολη αισθηση,
αυτη η αισθηση
ειναι
που εισαι
εσυ
γυμνη.

47

Διαφανο κυμα
φευγει η πετρα,
ηρθα.
Ας ειναι
εδω,

48

Ασπρη πετρα πριν απ’ τη θαλασσα,
πατερα μου και μανα μου,
δυο πετρες
και τ’ ωραιο ασπρο πουλι
που πεταει με τον κοσμο.
Τα πραγματα λαμπουν
ως την αυτογνωσια τους
να η γυμνοτητα,
μονη γνωση.
Γνωριζομαι
οπως η πετρα τη θαλασσα
και το πουλι πεταγμα,
τα φτερα,
πατερα μου και μανα μου,
και φτερα τρυφερα
πουλακι.



Λαλημα αληθεια
οπως γιναμε γω
γινωμα
με την παρουσια πετρα τςη θαλασσας
πουλι που πεταει
η αληθεια αυτή.
Πετρα πατερα πετρα μανα,
τι
και
αυτο,
πετρα και πετρα
μπροστα.
Ετσι η πετρα λευκη της θαλασσας
απτερα μου και μανα μου,
η πετρα μας.
Μια λευκη οποια πετρα
ολες οι πετρες.
Ετσι πατερα μου και μανα μου;
Ετσι εδώ ζω.

49

Αερακι νους λευκη γραμμη
αερακι γευση των πραγματων
αερακι που γινεσαι,
παιζε με και γελα μου,
γελα ελευθερο
γελας ωραιο,
αερακι αερακι,
ας ειμαι κι εγω
φσημα να σε φυσαει

50

Ως την αληθεια
κι απ’ την αληθεια
και πια τι να κανω;
Το κανωμα το γινωμα
την αληθεια.

51

Πετρα δεν ξερω
πεταρ ξερω,
πετρα, εσυ, πετρα, εγω.
πετρα, ερχομαι



πετρα, ηρθες
α πετρα πετρα
τι να ξερω, ξερεις
πεταρ ξερω.
Πετρα ωραια.

52

Χιλια φυλλα μελαμπουν
λαμψεις ανασας
γελανε γινονται
λαμψη νεα φυλλα,
μ’ αφηνουν ανθρωπο.

53

Πετρα μεγαλη λευκη
από εκει εδω
λευκη ολη ολο εδω εκει
λευκη εκει
εδω εγω
λευκο.

54

Αυτη η γλωσσα
οπως τ’ αστρα
κι οπως η αρχη
που αρχιζε αρχιζδει θ’ αρχισει
τωρα
τι να λεει;
το
λεει.

55

Τι ωραια ολα γραμμες
τι ωραιο τα ωραια
το ωραιο
τι
τρυφερο και αλλο
χνουδακι αφρουλης
η γραμμουλα αυτη



56

Το γεγονος παλι
τι γεγονος
πραγμα
των πραγματων αυτων
γευσηα και καρπος
ο καρπος γεγονος
παλι.

57

Κυματα της θαλασσας
τα φυλλα του χαρτιου
και τα φυλλα των δεντρων
η γλυκα της ζωης
αγαπημενη
γραμματα και πραγματα
του ανεμου
των κυματων των φυλλων
που κινουνται κανουν τη ζωη
με τ’ ακινητα
γραμματα πραγματα
στα ωραια κυματα
κυματιζουν οριζοντας
η γλυκα της ζωης
αγαπημενη
μη ζωη πραγματα
καλη μου αγαπημενη
αυτά..
.
58

Πετρα και νεα πετρα
περναει το κυμα των κυματων
κι ερχεται παλι της πετρας
πετρα με το κυμα
ολο μου το προσωπο
ωραια απροσωπα,
να η πετρα α πετρα
κι ειμαι κυματα κυματα
ολος προσωπο
εγω.

59

Ζωη θανατος
ερχεσαι;
σταλαζει ουπνος



παμε;
ονειρο πτηνο
περα όλα;
η αυγη γελαει
καλα.

60

Λουλουδι στα φυλλα
υπαρξη
ολοκληρο
ω ολα ολοκληρα

61

Νερο μονο του
νερο μου
που κανεις τις υγρες μορφες
μεχρι τημοναξια τους,
εσυ ως εγω
καθαρο και γαληνιο
εγω κυλας
την κινηση
ολο ακινητο
το μεγαλο ολο εσυ
ως περα ολο το εγω εδω.
ο62

Εγω, τι;
που ειναι ωραια η πετρα
το νερο χαρουμενο
και πεταει πολυ το πουλι,
εγω τιποτα
καιγινεταιη γραμμη
φαινεται η φωτια
κιανεμιζεται ο νους,
ετσι εγω
μ’αυτη την ψυχη ωιχα του καλαμιου
ν’ αναγνωριζεται οπως η πετρα
υγροτητα όπως το νερο
κι οπως ολη η πτηση των πουλιων
γραμμη της φωτιας.

63

Απλωνω το χερι στην πετρα
και με φυσαει αλλος ανεμος,
κοιταζω τα φυλλα
κι αλλη γλυκα απ’ ολες τις αλλες μ’ ονομαζει,



εγω ειμαι
κι αλλο προσωπο νεο μου γελαει
και γευομαι
οπως το δεντρο
της βροχης του φωτος του ανεμου
που παρνει φερνει πουλια
και με κοιτανε
τα κοιταω
μ’ οόλες μου αυτες τις στιγμες
ολοκληρες
οπως το δεντρο
κι οπως καθε τι
που ειναι ολο και γυμνο.

64

Το χερι που πιανει το πραγμα
στο φως κοντα στο νερο
που παρνει τοπραγμα
δικο του
που;
εδω
τι αλλο;
Πραγμα καιπροσωπο
γυμνα.
Κοιταζω.

65

Λευκη η λεπτοτητα σου
με λιγο μαυρο
ζωης
ετοιμο και γλυκο
εισαι το εδω
που λεω εαυτο.
Ετσι σε σχεδιαζω
σχέδια του κοσμου
και γυναικα.
Πραγματικοτητα.
Τηνκοιταζω
λευκος.

66

Νερο
κι αν το πω
ειναι οπως ηταν
κι οπως ωραια θα είναι
ως εξω
νερακι τρυφερο στη ζωη μου



κι αυτον τον ολο νου
ως μεσα
που ειναι ο βυθος αυτη η διαφανεια
νερου καθαρου
απο ουσια
ως την ουσια που με λουζει.

67

Το χερι μου στο νερο στη θαλασσα
που σε γυμνωνει
ως τη γλυκα εαυτου
που κυλαει άπλα ως περα
εξω
κι ως εδω
που υπαρχω με τοχερι στη θαλασσα
ανωνυμος απ’ οσα ειμαι
χωρις τ’ονομα της,
το χερι στη θαλασσα κι ολον μεπαιρνει
στη γυμνοτητα γλυκά

68

Φωνη γλυκια
οπως να γινεσαι του γαλανου νερου κι ανεμου
οπως πανω απ’ το υψος
ως την ακρη της αναπνοης
η γλυκια φωνη γινεσαι
οπως το θαυμα της θελησης
να εισαι
αυτη η γλυκια φωνη γυναικα
της παρουσιας μου
μ’ολοκληρη την παρουσια
του κοσμου αυτου
γλυκά.

69

Παω ανοιγοντας τον ανεμο
νεος μ’ ολα νεα
και μ’ αυτο που ειμαι παντα εδώ
κι όλα μιλανε εαυτοι
αυτοι
που με φυσανε και με πανε
νεοτητα
ο κοσμος αυτος
ολοκληρος.



70

Σταλες ουρανων οπως αστρα
μ’αγγιζουν οπως ειμαι
κι οπως κυλανε υγρες
ψυχη κι αναστημα
μεγαλες κι αλλες ολες.

71

Διαφανεια νερου κι ανεμου
φως αναπνοης
και ειμαι δφανης
σ’ αυτον τον κοσμο
ολοκληρον.
Παιρνω μια πετρα
Παρουσια.

72

Α δροσια α
ο ανθρωπος
κι η λευκη πετρα
γαληνια
και ακθαρη.

73

Το νερο κι η αισθηση
θαλασσα και γυναιαα
ωραια
και ειμαι ωραιος.
Κυλαει η αληθεια
Φυσαει ο νους
αναπνεει πραγματικοτητα
εγω γαλανο
οπως η θαλασσα
γαληνιος οπως η γυναικα.
Γινομαι.

73

Πετρα κι αντιπετρα
εγω κι εσυ
σταλακαι σταλα
καλη μου ο καλος σου
καλοσυνη.



74

Νους αναπνοη κι η γραμμη των πραγματων
ολα ειναι
μια κινηση
κι η αλλη κινηση μονη της
υψωμενο κεφαλι
το μηλο η θαλασσα
και αλλο
από νεα.

75

Τραπεζι με τα ωραια πραγματα
ηλιος μεγαλη καρδια
κι ονομαζει.
Ελα θεε μου
ολα ετοιμα.

76

Πετρα ολοκληρη
ακουμπημα χιλια
χιλιες πετρες
χιλιαδες των χιλιαδων
μονες
κι εγω.

77

Η αναπνοη μου και τα ματια σου
κι η γλυκια σου αναπνοη
οπως τα μαλλια σου
νεα γυναικα
νεα αναπνοη
αυτου του ανεμουυ
που ονομαζει.

79

Υπαρχεις τελειωμενο σωμα
στην απλα υπαρξη..
που σωμαολοκληρο αφηνομαι
οπως αφηνεσαι
αναπνοηολων
ωραια
και γινονται
αυτά τα θαυματα
ολα.
Ας εισαι ωραια ας ειμαι νους



ας ειναι υπαρξη δημιουργιας
ας ειναι ολα οσα δεν είναι
τελειωμενα
οπως η πετρα σκληρη.

80

Μία εσυ απο χιλιες εικονες σου
χιλιες ωραιες αισθησεις
γαλανες η λευκες
η οπως το νερο
ένα και χιλια
χιλιες εσυ
μία στιγμη
οπως χιλιες.
Χιλιαδες των χιλιαδων..

81

Aνεμος νους
εσυ η θαλασσα
καθαρος καθρεφτης
να κοιταζομαι
αζυτη η ζωη,
κι αναβλεπω καλα
καθρεφτης άλλος,
εγω και η θαλασσα
καθρεφτισματα.

82

Λογια του ανεμου
θαλασσινα γραμματα\
γλωσσα ετοιμη
οπως ειμαι ετοιμος.
Ολα ειναι ετοιμα.

83

Κολυμπαω στο αδυνατο
αυτη η ζωη
νερο υγρο
η θαλασσα η μεγαλη
αυτη,
αδυνατο,
δυνατος εγω.



84

Πετρα ελαφρη δυνατος ανεμος
με τα ευκολα φυλλα
μιλησε το φως
αναπνοη και ψυχη
και εδω παλι.
Ζωη και πετρα.

85

Αυγη γλυκια της θαλασσας
αμμος ιχνη των πραγματων
ψιθυρος νεων κυματων
κι εγω στ’ ονειρο.
Λευκο πουλι
πνοη ελευθερη
με τα ματια μου τα πουπουλα και ολα.
Η αυγη παλι.

86

Εγω; Η αυγη
το γλυκο νερο που με λεει
ο καρπος που γινεται
κι ειναι αυτο.
Αυτος εγω
αυγη γλυκια
μελι ουρανου ν’αντιλαμπω.

87

Τροφη καρπου
πραγματος.
Γινεται.
Η γραμμη του καρπου
αναπνοη του νου
γελιο γνωσης
ο καρπος τελείωσε.
Ειμαι παλι αυτο.
Οι καρποι με πηραν
με το δεντρο.
Φυλλα φυλλα.

88

Ο καρπος και οι πετρες
κι η αγαπη της θαλασσας.
Το φως το φως.
Ο καρπος καρπος κι ωραιες πετρες,



ζωντανεςς γραμμες ως τη στερεοτητα
κι η παλαμη μου.
Φως αγαπη παρουσια.

89

Γελιο γευσης
νερου κι εσενα
που γελας
να φευγει η πνοη
νερακι.

90

Εγω και η θαλασσα
εδω και παντου
γνωση κι άπλα ατέλειωτη
που φτανει ως εδω
καιακανει το εγω
αυτο,
α γλυκά βουλιαζω πεταω
πουλι και ψαρι
και λευκαινω χαλικι.
Αγαπη της θαλασσας.

91

Ασπρη πετρα γαλανο νερο
διαφανη μερα
γλύκα
με κοιταει καθαρα
και βλεπω
γλυκά.

92

Γελανε λαμπουν ερχονται οιπετρες
ελαφρες οπως η γεννηση
εδω
ερχομος
οπως οι πετρες λευκες
και παει λαμψη
οπως εγω.

93

Αναλαμπη αναλαμπες
τα πραγματα
και μάτια αναπνοης
που θ’αντιλαμπει



να πει
να, κοσμος
αναλαμπες αναλαμπης
κιαναπνοης.

94

Ετσι ωραια.
Ετσι η γραμμη
παει κι ερχεται
κλαδι και πετρα
και πουλακι ζωης.
Ετσι παντα.

95

Ολα οπως παντου
το πραγμα κι η αναπνοη
κι αυτο το εγω
που λεγομαι ολοκληρος.
Ενα ολα παντου
κι ενα παντου παντα
χαλικακι και γλύκα
και κυλημα
καθαρο νερο.

96

Προσωπα απλωνει η θαλασσα
κι αλαφραινει το βουνο
με τα ματια των πουλιων
που με κοιτουν προσωπο,
πετρες και κυματα
και υγροτητα ψυχη
που κοιταει εαυτος
προσωπο με προσωπο
πετρα μεπ ετρα.

97

Φυλλα με το φυσημα
παιρνει με τις πετρες στο γαλαζιο
να φυσανε.

98

Πεπλος του υπνου
ανεμος του ονειρου
αναλαμπομαι αναπνοη
διαφανη.



99

Λεω να ζω και ζω να λεω
καθως το κλαδι καρπιζει ριζα
δεντρου κλαδιου και καρπων
η τροφη μου.

100

Κυμα διαφανο αυτην των ματιων
ανασα και λαμψη της
που με κοιταει οπως κοιταζεται
κι ερχεται το τραγουδι
ο ωαριος κοσμος,
κυμα των κυματων του κυματισμου μου
κυμα της γαληνης,
αναπαυομαι.





38. ΤΑΞΙΔΙ
2005

ΣΙΚΕΛΙΑ

1

Το γεγονος της γης
των αστρων
το γεγονος ολων αυτων των γεγονοτων
οπως η αληθεια της πετρας
κι η γλυκα της αμτιας σου
το γεγοος γινομαι,
οπως περναει το συννεφο.

Ρηγιο 14-4-2005

2

Ο λογος της πετρας
με τα πουπουλα λευκο πουλι
λαλαει την αναπνοη μου.
Ακουγομαι ο κοσμος
και ακουω.
Ωραια πεταει το πουλι
κι ακουμπαω την πετρα.
Καλα που ειμαι αυτος ο ανθρωπος.

3

Φυσαει το αδειο
απροσωπη εκταση του προσωπου
οπως κλεινει το σκοταδι
κι εχει τελειωσει η πετρα.
Ετσι κυλαει ο κοσμος
ετσι θα κινηθει.
Φυσαει.Δε φυσαει.
Το προσωπο μου
οπως το φυλλο

4

Η αναπνοη μ’ αποφασιζει
κι ολα πια τ΄αποφασιζω
κι υψωνομαι αναστημα παρουσιας.
Ο,τι ειναι γινομαι
οπως γινεται η αναπνοη



κι αναπνεεται
οχι απουσια η παρουσια
και με παρουσιαζει.
Παροντα καποια ολα.
Ωραια αναπνοη.

Αιτνα 15-4-2005

5

Οικος ολο το βαθος της ανοιγμενης πετρας
ο μονος
οπως ο αιωνας
που μου ανοιγεται.
Σκαφτο ανθρωπινο σπηλαιιο.

Συρακουσες 16-4-2005

6

Ευθειες αναπνοης ως το μιλημα
του σωματος της ζωης
που υψωνεται αγαπη των πραγματων.
Η ευκολια της οντοτητας
η ομορφια της γραμμης.
Ευθεια.

7

Κλαδι πολυφυλλο τςη δροσιας
ωραια φυλλα ωραιες σταγονες
αυτο τωρα τωρα αυτη
ολος ο χρονος οοο το πραγμα
φυλλα σταγονες εδω
κι εκει κλαδι
οπως εδω
κι εγω.

8

Η απλα και το υψωμα
κυλαει η θαλασσα μιλαει
κυματα αφης
του ανεμου
απ’ τα φυλλα της πλασης.
Γινεται.

9

Πραγμα πραγμα μου κι εγω
τι άλλο;



Αφηνεταο το νερακι
γλυκο.
Αυτος ο λογος ο ολος κοσμος.

10

΄Απλα μαλακο πρασινο
πανω και κατω
για τη γυμνη λευκοτητα
που εισαι ολη εσυ
αφη κι αφημενη
ζωνατνη της οντοτητας
που ειναι της απλας με σενα
λαμπυλη επιπεδη εδω.

11

Περναω τον τοπο σωμα απ’ το ιδιο
αναπνοη πραγματα αληθεια
μισα μου κι εξω μου, κινηση,
περναω και μενω
μενει κινηση
αισθηση μεσα η μνημη εξω
οικος εαυτου απ[ την απλα τςη οντοτητας.
Εαυτος χωμα κινημενος για χορταρι,
περναω παω παντου
η κινηση της παρουσιας.

12

Ολα ως τη θαλασσα
να βραχω πια
οπως γινεται η αρχη
που αρχιζουν δεν αρχιζουν
ειναι δεν ειναι τα κυματα,
κυματα πραγματικοτητας
ως το τωρα πραγμα του νερου
που με δημιουργει σ’ αυτο που ειμαι σωμα.

13

Σπιτι στην απλα
όπως το λουλουδι
τα φυλλα της αφης σου
γυμνη στο σπιτι
να τα λες ολα λευκη.
Σπιτι της απλας.

Προς Ακραγαντα 17-4-2005



14

Περναω τον τοπο
χωρις σωμα χωμα
υγρος χωρις νερο
ελευθερος χωρις φτερα
του τοπου αυτου του ανθρωπου
μονος αναμερσα στις αναπνοες
του ανεμου των φυλλων.
Περπατω την απλα τις γυμνες πετρες
απο εδω εκει απο εκει εδω
βημα κι αλλο βημα ο,τι θελω
κι ολο εγω του ανθρωπου
αυτου του τοπου.
Περπατω την ακινησια κινηση
κι ολος ακινητη οντοτητα
να παω το παντου
που ειμαι ολοκληρο ολοκληρος
αυτου του τοπου.

Ακραγας 17-4-2005

15

Ζωντανο ποταμι
και αδεια οδος
υψωνουν δεντρα καρπους ζωης
τρεφομαι και πορευομαι
και κολυμπαω ωραια
φτανω και δε φτανω
ποταμι οδος.

16

Λυγερη κοκκινη παπαρουνα
στο πρασινο
μαυρα σπορακια μυστικα
ζωη και γνωση
παιζεις με τον ανεμο φως.

Πρασινινα των χορταριων
μαλακα καμπυλωματα της παλαμης μου
παλι και παλι
παλλομαι αλαφρος
φυλλο το φυλλο
στιγμη τη στιγμη
στιγμα σπορου
κοντα μου η πετρα.

Προς Σελινοντα



18

Κιονες ναος ουρανος
και σπονδυλοι ανθρωπου
στα πρασινα
βραχια
πριν απ’ τη θαλασσα.
Λευκά και συννεφα
και πουλια
πετουμενα.

19

Ο ναος με το χρονο του βραχου
χαλασμα
πριν απ΄τη θαλασσα με τον ουρανο
χρονος λευκος
στα πρασινα στα γαλαζια του χρονου
ανθρωπινος.

20

Μαρμαρινα χαλασματα χρτονου
στα γαλανα
με τ’ ασπρα ζωντανα πουλια
ολο τωρα κι ολο τωρα
απτα και και πετουμενα
νεφη αυτου του χρονου
του χαρουμενου του γινωμενου ναου
αυτης της τελειοτητας.

21

Κιονες του χωματος και του γαλαζιου
η τελειοτητα τ’ ουρανου
με το γυμνο αγαλμα
του ανθρωπυο,
οπως κιναει το φυλλο ο ανεμος
και υψωνεται το λοτλοτδι
να παιζει τωρινο τελειο.

22

Ολο το βαρος αλαφραινει
ναος
να γινεται της γης των λουλουδιων και τ’ ουρανου
τιποτα
βαρυ
ο νους ανεμος ουρανος



του ναου του θεου
του πουλιου
που με κοιταει και πεταει.

23

Τα χερια χαϊδευουν χαρουμενα το χρονο
με τον κιονα να γινεται ναος
νεος νους
αναπνοη νεα
\να ο χρονος.

24

Η θαλασσα
ως το χωμα της λευκοτητας
του ναου,
ορθος,
η θαλασσα ερχεται
χωμα χορταρια ναος
της θαλασσας.

25

Ελα, θαλασσα,
μ’ ολα τα ονοματα
πριν τωρα μετα
πρωτα
ελα εδω.

26

Η απλα θαλασσα
με το υψος με τα χαλασματα
για το χρονο
πετρα και χορταρι
κι αυτή η κινηση
περπατω τη ζωη
με τα μαρμαρα
με το πεταγμα των πουλιων
με γτα κυματα\
υψος και απλα
ορθος.

Σελινους 18-4-2005

27

Αυτο το προσωπο στον κοσμο
τι να κανει;



αυτο που κανουν.
Στη θέα
όπως αυτο το πεταλλο
ζει να θεατρο ζωης
οπως η απλα λοφοι πρασινα θαλασσα
το προσωπο αυτο
τι κανει;
τι κανουν;
αυτο.

‘Εγεστα 18-4-2005

28

Κενα βουνα ουρανοι
ελευθερια της θαλασσας
απο κοχυλι σε κοχυλι
πολλες πετρες το τελος
κι αρχες ποολλα πουλια
γλυκα φτερα.
Η αναπνοη οριζει.

29

Δεντρα δεντρα πουλι
φυλλα αναπνοη αναπνοη
αυτο και τ’ αλλο κι αυτο
φεεμενο φευγατο αφημενο καλα
ολων εγω.
Εγω άλλα.

30

Γαληνη της πετρας
πετρα γαληνη
πετρα
πετρωνομαι
απετρος.

31

Ελευθερια του φυλλου
κι αναπνοη μου
πραγμα το πραγμα και γυμνοτητα
και μενω μ’ ενα εδώ κι εγω
ειπωμενο
μ’ αυτη τη γλυκια ζωη
των ολων γλωσσων αγλωσσων
φυλλο το φυλλο
πραγματικο



πραγμα το πραγμα
πιο ολων απο ολα πιο ενα απο ένα
πιο να απο τιποτα
να μονο του.

Προς Cefalù 20-4-2005

32

Πορεια στα πρασινα
μορφη στα οντα
λογος στα γινομενα
τελος το ποτέ.

Cefalù 20-4-2005

33

Ο,τι ειμαι γινομαι αυτη η γλωσσα
της πετρας και των ουρανων
που εδω μιλαει κι εξω κοιταει
οπως κινειται το κλαδι ως τα φυλλα
μεχρι το λουλουδι ως τονκαρπο
γινομαι ολοι οι καρποι.

34

Πουλι κι εγω, ζουμε
μάτια με μάτια
αρχη κι αρχη
αναπνοη,
πουλι πετρα, υπαρχουμε
η πραγματικοτητα.
Να κοιταξω απ’ το με κοιταζεις
απ’ το δε με κοιταζεις
να ζουμε να υπαρχουμε
να υπαρχουμε να μη ζουμε
ζωη και υπαρξη
και υπαρξη ζωη.

35

Κορμος και κμορμι
και ξυλο μονο του
ως το νερο
που πινεται
και κυλαει
ριζα
και κορμος ως το κορμι
αυτης της αφης.

Προς Μεσσηνη 20-4-2005



ΚΑΛΑΒΡΙΑ

1

Τα μαλλια του κοριτσιου
γερτα σττην πορεια
τν φυλλων και των πουλιων
κι αυτης της ψυχης του φωτος
του λαμπερου ηλιου
της δροσερης οντοτητας του κοριτσιου
μαλλια γερτα λαμπερα
οπως ο ερωτας
οπως το σωμα
που ειμαι που ειναι
κοριτσι.

Napoli 22-4-2005

2

Ένα λευκο κενο
για φυλλο η για ανεμο
η για σκληρη πετρα
να τη βρεχει νερο
αιωνιοτητας.
Ένα ολοκληρο κενο
για πραγματικοτητα.

3

Το πουλι βγηκε απ’ τη ζωη μου
και σ΄αυτην γυριζει
την αγγιζω πουπουλα
και πεταω φτερα
κοταζομαι.
Το πουλι με λαλαει.

Sorrento

4

Κοιμαμαι ολοκληρος
μπορω να φυγω
η ωραια γραμμη γινεται
η μορφη
φαινομαι
ω το φως,
μπορω να γυρισω
η να λουλουδισω.



5

Προσωπο κοριτσι
μπροστα απ’ τον ογκο βουνο
εδω
μπροστα απ’ το χρονο
ζωντανο,
ανεμος
αναπνοη.

Προς Ποσειδωνια 24-4-2005

6

Στυο πρασινο
λαλημα πουλιου
στο κοκκινο
πουλι πρασινο
κοκκινο
λαλημα χρωμα
λαλημα μονο.

7

Να περπατω αργα
να χαθω στο πρασινο
χορταρι χαρουμενο
του αερα
να χαθω ψυχη
ναα βρεθω χωμα
ριζα.

Ποσειδωνια 25-4-2005

ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

1

Ωραια βουνα με τη μεγαλη θαλασσα
και μαλλια του ανεμου
κοκκινη ζωη
με τα κυματα.
Ερχεται ενα πουλι.

2



Υηροτητα της μεγαλης θαλασσας
κι αισθημα πουλιου των ωραιων φτερων.
Τα ματακια του.
Τα ματια σου.
Ολη μου η οραση.

3

Μαλλια φωτια της αφης
στην απλα θαλασσα
με δροσιζει ολο το βαθος
κι όλα τα’ αναπνω.
Με κοιτζεις απεξω κι εισαι εδω
σε β λεπω εδω κι εισαι απεξω
γινεται η πραγματικοτητα.

4

‘Απλα θαλασσα κι ανεμος
φλογας οραμα περνας
μπορω να σε ζω
αναπνοη κι ονομα
και σωμα απτο.
Ευτυχιζμενη.

5

Νεφη θαλασσα ανεμος
φως γυμνοτητας
σε φυσαει
ψυχη παρουσιας
κι αναπνεω ζωη.
Το χερι σου το χερι μου.

6

Φλογα της απλας και τγςη ζωης
μεγαλα κοκκινα μαλλια
της λευκης σου γυμνοτητας
να ειναι να φευγει η θαλασσα
κυματα αληθειας
οπως εισαι ολοκληρη

Ιονιο 26-4=2005.



39. ΓΥΜΝΗ ΠΕΤΡΑ
2006

ΤΟ ΦΩΣ

το φως μας

1

Μπροστα στο βραχο
η βαρκα μας αργη
τραβαει τα’ αγερι
ου σκεπασε το φως∙
τ’ αστρα ξεμειναν
χωρις πνοη ψυχρα.

2

Εφανηκες μακρια
στον ισο δρομο
ηρθες, γλυκια μου αυγη,
πατας το χωμα
στην ξενη σου ωρα μου,
λεπτο μου χερι.

3

Ειμ’ ενα κλαμα
στ’ ασπρα ντουβαρια
και στην καρδια του ανθιου
μελι η ψυχη μου∙
υπαρχεις πιο κρυφη
κι απ’ την πνοη μου

4

Χαρη μου τρυφερη
κρυφη χαρα μου,
χανεσαι μες στο φως∙
σεε λεω λουλουδι και λυγερο κλαδι
για να σε βλεπω.

5

Κοιμησου αναλαφρη,
και θα σου παρουν



το βλεμμα οι φρεζιες
και τ’ αστρα τη φωνη.
Κοιμησου να φτιαστει
δικος σου ο κοσμος.

6

Εισαι μακρια μου
μα ο κοσμος μ’ αγαπαει,
στα ματια μου το φως
που θα σε ντυσει,
και θα σε λουσει
απ’ ολα η πρωτη αυγη.

7

Θα νανουρισω
τ΄’ απλο σου αρωμα
ολη τη νυχτα,
κι οταν θα βγει το φως
αξαφνα θα σε δει
μες στα χερια μου.

8

Η αυγη γεννιετι
στο λειο ασπραδι
των υγρων ματιων σου
που δειχνουν μαυρο φως
το μυστικο μας
καθαρο στη νυχτα.

9

Οταν σε βλεπω
η μερα ειν’ αλαφρη
και απλο μ’ αφηνει
να νιωθω την αρχη
της μιας πνοης μου
που αιιωνια τη γεννας.

10

Στο καλοκαιρι
ζεστη ψυχη το φως
,κι οταν βλεπομαστε
μππππροστα στον ηλιο
οι ακινητες σκιες
ειναι δικες μας.



11

Σαν κλιει το δειλινο
φευγει αερακι·
προς τα βουνα το φως
για να μας βρει μικρο
και να γνωρισει
την επαφη του.

12

Στο μακρινο βουνο
γεννιουνται οι ωρες
κι εμεις στους καμπους
γυρναμε μοναχοί·
χανεται η μερα
στα φορεματα σου.

13

Γερτες οι καλαμιες
φιλουν τ’ αερι
κι ο κοσμος ειν’ απλος·
ειμαστε δυο μαζι
κι η επαφη μας
ειναι μονάχη..

14

Φωναξα την αυγη
και τρανταξα τις σκιες
στην ασπρη νυχτα,
μα εσυ δεν αλλαξες,
γιατι εισαι οι ωρες
που με φροντιζουν.

15

Ξυπλα, ματακια μου,
και κοιτα περα
που γεννιεται η αυγη
στα σκορπισμενα
φερεματα σου,
ξυπνα, γλυκια μου αφη.

16

Το ξημερωμα



ειν’ η αναπνοη
στα χειλη της ψυχης
που γεννα τον κοσμο
στης ακινητης
φρεζιας τ’ αρωμα

1959

ΥΔΡΑ

η Υδρα μας.

1

Ξημερωνει
πριν απ’ τα ματια μας
και ποτε δεν ξεπερασαμε το φως,
μονάχα κατι μεσα μας
ειναι το ιδιο φως∙
εδω
φτιααμε την τελευταια αφη μας
και κατι μεσα μας
φτιανει την τελευταια θεση μας.
Κι εδω το θυμηθηκαμε
Πως τα’ ανεξαντλητο ειν’ ενωση μας
ειναι το φως
κι ειμαστε ολοκληροι κομμενοι.

2

Εσταθηκες
στο γυμνο βραχο∙
κι πισω σου
ολες οι αποχρωεις του φωτος
σε φωτιζουν
γιατι εισαι
η ακινητη
παρουσα
σιγουρη στα γυμνα χερια μου που σβηνουν τον αερα.

3

Να σε ω πετρα μυστικη
κρυφο δεν εχεις

να σε ζητησω
φαινεσαι παντου στο φως

κι εχω τα ματια σου
να δω το φως απεξω.



4

Το πρωι στο φρεσκο φως
ζουσε μαζι σου
τη μερα
ηταν η χωριστη μας παρουσια
κι οταν ο ηλιος χαθηκε
ηταν το φορεμα σου
που μας περιμενε
να κατεβουμε δυο μες στις κοπελες και τα παλικαρια.

5

Γαλαζιο φοντο τελος της ψυχης
κι εσυ στο βραχο
τα ματια που τελειωνουν συα δικα μου.

6

Στο φως
εσυ το κεντρο
κινουμενη.

7

Ολα ολοκληρωνονται στο φως
κι εσυ ερχεσαι απεξω.

8

Γυρναω στην επιφανεια των βραχων
κι εσυ η ακινητη επαφη μου.

9

Η απουσια σου τ’ αναλλαχτο χαλικι
κι η αναλλαχτη επαφη σου
γεμιζει με το σωμα μου την ελλειψη της
εισαι του νου μου
το ελευθερο στομωμα.

10

Η ομιλια μου αδρη στο φως
κι η επαφη μας
φτιανει τον κοσμο
να βρουμε ενα κομματι βραχο
\ν’ αγγιχτουμε



δύο
και τοτε
να ’μαστε μονάχοι
στην επαφη μας.

11

Η κραυγη μας χανεται αφωνη στο φως
παμε στη θαλασσα \
να παραδεχτουμε
πως ειμαστε στο φως.

12

Στη νυχτα
θα σε κρατω απ’ το χερι
και στο φως των αστρων
η επαφη μας
θα προσμνει να φανει
τη μερα.

13

Σε κάθε κινηση
ατέλειωτο φως
κι οταν σταθεις
ολα θα τ’ αφησεις στο σχημα τους.

14

Δεμενοι
στη χωριστη επιφανεια
της πετρας μπρος στη θαλασσα,
τα ματια ξέχασαν
τα κοφτα γιγαντια βραχια γυρο
μονο το φως γνωριζουν
και σβει σιγα σιγα
περαστικο στους ησκιους που ’φτιασαν τον κοσμο
νυχτα,
μονο το κυμα
δινει
στο σβησιμο μας
τη ζωη μας
που ξαφνου μας γενναει
απ’ του φωτος τη ελλειψη
πανω στη βαρια κομμενη επιφανεια της πετρας
μες στη νυχτα.

15



Εδω μπορεις να εγκαταλειφθεις
γιατι γλιστραει στα ποδια σου
το πρωτο φως
γυμνο
που γεννησε
τα ονειρα σου
με τα χρωματα
που εδω φωτιζουν
τον κοσμο∙
μαπισω ειμαστε εμεις.
.
16

Στα ματια μονο φως
κι ο κοσμος στρογγυλος
ευτυχισμενος
για μας που ηρθαμε στο φως
απεξω.

17

Στη θαλασσα μας
ζεστο τος φως
κι η βαρκα ξενο πραγμα
που εχει την παρουσια μας που ξερουμε.

18

Το λουλουδι
ειναι στο βραχο του φωτος
το λουλουδι
εφερε κατι
ξενο στο φως.

19

Ειμαι ξερόβραχος
κι εισαι στο φως
και τοτε
ειμαστε εμεις.

20

Η φυγη μας
ειναι το κλεισιμο
σ’ ενα φως χοντρο∙
μονάχα εδώ
μπορουμε να ξεφυγουμε απ’ το φως.

1959



ΤΑ ΑΛΛΑ

1

Κοιταζω τα χερια μου.
Οι κορυφες των πραγματων
τα προσωπα α τα προσωπα
κι αυτη η ροητο νερο.
Θα γδυσω τα χερια μου
να χαϊδεψω το χαϊδεμα τουυ πουλιου
που με κοιταζει
να με χαϊδεψουν.
Το γνωστο θαυμα της αναπνοης
και κοιταζομαι.
Ξερει η πετρα την πετρα το φυλλο το φυλλο
εχει ο κοσμος εαυτο
αυτό το προσωπο με κοιτζει.
Θα περασι η πετρα το φυλλο κι ο κοσμος
θα περασω
να φτασω εδω
γυμνο πραγμα.

2

Να περπατω και να γραφω
τα χερια μου και το χωμα
ν’ αναπνεω με τον κοσμο ολοκληρο
με τους κορμους αυτους
που μου μιλανε δροσερο ξυλο
και φυλλα ωραια
ορθος να γραφω
ρυθμος απ’ το χωμα
των χεριων αυτων
που σωπαινουν απ΄το περπατημα
κι απ’ το μιληνμα των φυλλων.

3

Δρομοι και δεντρα και μερες αγνες
άχνες γελανε
ειναι καιρος
να κυλησει νερο η ζωη
στα τρυφερα ραμφη και τα ωραια φυλλα
ο καιρος κυλαει
ν’ ανοιξει
ολοκληρος
γλυκος να κλεισω.



4

Δεντρο μου α δεντρο μου
κι ουρανε για όλα
λεια στα χερια μου,
ελατε,
θα φυγουμε
θα εχουμε φτασει
θα κοιταμε
ολα εδω.

5

Προτομη προσωπο με τ’ ασπρα του νερου
ροη μαρμαρου
ως το ασπρο των ματιων μου και το μαυρο
που κοιταζουν κοιταγμενα
οπως ειναι σκληρο το χαλικι
κι αφημενο εδω,
στέρεο ρευμα
κοιταγμα.

6

Αγγελος αυτων των πραγματων
το σχημα κι η αφη
κι αρωμα ζωης
αναπνοη.
Τι εχεις φερει;
Ειναι λιγος ο κοσμος
Κι ολη η αναγνωριση
που τελειωνεται.
Πιο πραγμα το πραγμα
κι εσυ πιο εσυ
πιο αναπνοη.
Αγγελε αυτης της αναμονης,
που μ’ αναγγελλεις
κι ειναι ολα μορφες
της αγγελικς απλας,
ειμαι ο ερχομος εδω
για την υπαρξη,
αγγελικη γυναικα,

7

Ανοιχτα ματια κι ολα καλα



κι αν θελω γελαστος τα κλεινω
ζέστα κι ανασα αυτου του εαυτου
με ολα και αλλα κι ως τιποτα
κι ως τ’ αναοιχτα ματια τα καλα.
Αλλ’ αν κοιταχτω καθως κοιταζω
Και δεμε κοιταζουν αλλά κοιταζονται τα πραγμαυα
οπως κοιταζομαι,
άλλα ματια ουτε ανοιχτα ουτε κλειστα
ματια για τα ,ματια μου κι ουτε ματια
μ’ αποφασιζουν κι αποφασιζομαι
ορθος εδω
με πραγματα κι ονειρο κι αυτή την πηγη τους
που γελαει να υπαρχω να με κοιταζει
και δε με κοιταζει δεν κοιταζει δεν κοιταζεται
καθως ανοιγουν και κλεινουν τα ματια
κι ειναι το ιδιο ειναι ιδια.

8

Οι λεξεις ηχουν τα γραμματα με τη δροσια του ανεμου
και το πουλι πεταει πριν και μετα
ειμαι αναμεσα
σχεδια ηχου και γραφης
αγαπη των πραγματων
οπως μ’αγαπανε τα πραγματα
και απο ειναι ηχοι ανεμιζονται
αγαπημενος ηχων και πραγματων
αγαπη οπως φυσαει δημιουργια.

9

Μια μελισσα.. Η αληθεια.
Και το αντικειμενο. Α η χαρα.
Μελισσα. Ω αδερφη μου.

10

Τ’ ορθιο αντικειμενο κι οόπως ορθωνομαι
κι οπως υψωνεται για τα βουνα
και παιζει απ’ το χωμα το χορταρι
πρσινο και μονο χορταρι
ετσι ας ανεμιζει η πνοη μου
χωρις αναστημα χωρις πορεια
λεπτη αυρα του ανεμου
που ερχετι απ’ ολα
ολη ελαχιστη του μεγιστου
που μεγλωνει ανικειμενο ή εγω
πετρα απτη.

11



Ομορφια του κοσμου στροβιλος των ματιων μου
τέλεια.
Κυματα πραγματικοτητας
κι ελευθερο το χερι μου.

Ο κοσμος; Ε, αυτο.
Να, η πετρα που γνωριζεται
κεφτεται που σκεφτομαι
μορφη πουμορφωνομαι.
Ολα θαυμα το θαυμα αυτο
Που μ’ ονομαζει και τελειωνεται.

Λοιπον ανασαινω
κι η ομορφια πραγματωνεται
μ’ ολη μου τηνκαρδια.
Κυλαει το νερο
και βρεχομαι
λοιπον ας ζω
ποταμια αστερια
λοιπον αυτο ειναι.

Α πραγματικοτητα
στο αδειο,
δίπλα μου.

12

Η οικειοτητα των βουνων
μια γραμμη οπως η απλα της θαλασσας.
και το ορθιο μιλημα των πραγματων
που αναπνεω και γινομαι
και κοιταζω εδω
κοιταγμενος μια για παντα
και καλος,μια γαρμμη καλοσυνης.
Οπως το πουλι μια λαλιτσα
σταλες νερο και ζωη και φυλλα,\.
Φυσαει και μεσα ανασαινω
φυσαει και μ’ ανασαινει
ολα τα πραγματα
οπως είναι αφημενα.

13

Μα πως ξερω δε θα πει τιποτα
και τιποτα δε λενε τα πραγματα
Λογια λογια κυλανε
δεν πανε πουθενα.
Ετσι ο ηλιος κι ολα τ’ αστρα.



τα συμπαντα λιγια.
Ετσι μονος εγω
μ΄αυτα που ειναι ολα
και τελειωνουν χωρις οχιι και ναι
κι αρχιζουν γυμνα κι ωραια.
Ωραια και μονα
κι ολα καλα.

14

Πουλακι λαλημα ωραια μερα.
Πού είναι;
Οπως η ασπρη πετρα.
τρυφερα φυλλα θαλασσα αναπνοη.
Και το πυολακι παλι
πουπουλα μαλακα
με μενα
αναπνοη παλι.

15

Κυκλος πραγματων
κι αδεια η αληθεια
ν’ ανθισει ο κρινος
θανατος λευκος,
και πώς το προσωπο μου;
Αρωμα ορασης.

16

Α ωραια η θαλασσα
Η πλατια κι ολοκληρη
αφρος θανατος φρος αναπνοη
πουπουλα πουλιθα πεταγματα
στανατηματα κυματακια
ωραια η θαλασσα με βρεχει
νερο νερο κι εγω
με τη θαλασσα ω η θαλασσα.

17

Ένα ελαφρο συννεφο μια φωνη ενα αισθημα
ειναι γυναικα μενει
μπορει να γινει αυτό το προσωπο
να με κοιταξει
γλυκος ανεμος ανπνοης
ολα αυτα τα ωραια
και, θε μου, αυτος ειναι ο κοσμος
μια καλοσυνη να παλλομαι
μορφη με μορφες



πραγματα.
Ενα αισθημα μια φωνη ένα συννεφο
ελευθερα.

18

Ένα ποταμι, ποταμι
μια αναπνοη απ’ όλα
οπως η πετρα μενει.
Κοιταζω.
Εικονες εικονων οπως η ζωη
που με κοιταζει.
Ωραιο ποταμι
κι η πετρα.

19

Σχηματιζεται
γραμμουλα ή γραμμη ή φυλλο
οπως η κινηση μου η ζωη μου
και το πεταγμα το πουλι
το αντικειμενο
εξω μου.
Σχηματιζεται ολο εξω
απο μεσα
απο πουθενα
σχηματιζεται.

20

Το λεω καθως λεγεται
οπως ειμαι καθως είναι.
Λοιπον μιλαω
το φυτο φυτρωμα
το πραγμα πραγματικοτητα
και τραγουδαω
η γλωσσα μου η πραγματικοτητα
οπως άλλος σε βλεπω,.
έρωτας. .

21

Παω μες στα πουλια
στα λαληματα
μεσα στα φυλλα
στους καρπους
μεσα στο χωμα
στις ριζες
με το νερο
παω οπως απαει



και να ζωη, μιλαω.
Γιατιι όχι;
Γιατι ναι;
Ετσι.

22

Ουτε αληθεια ουτε ψεμα. Φυλλα.
Παλιο νερο νεος ανεμος κι εγω.
Ενα βημα κι αναπνοη
απ’ την κουπα του κοσμου.
Α αστερια ω ηλιε εδω
χερι μου της παρουσιας
δημιουργια,λεει, ροη.
Θα στρεψω προσωπο μου
Θα κοιταξω
θα εχουν όλα γινει
οπως ανασαινω τωρα ολοκληρος.
Να ψεμα κι αληθεια.

23

Ενας κοκκος αμμου και ειμαι.
Εκει με κοιτανε τα ματια
κι ολο αυτο το φυσανε τα φυλλα.
Ενα πραγμα και τελειωσα.
Ετσι η γραμμη σου,
ακρη γραμμη αρχιζει και τελειωνει.
Ενας κοκκος τοσοι κοκκοι
Τοσο ειμαι
οσο κινουμαι απ’ την ινα
των ολων της κινησης
αυτη η μία και ολη αισθηση.
Ο κοκος ειν’ ενας άλλος κοκκος
εγω ειμαι αυτο
κι αυτο ειναι ολα
τελειωμενα.

24

Τελειωμενο γαλαζιο η θαλασσα
λευκο καραβι πραγμα περναει απεξω
κι ολα ειναι ολοκληρα μάτια μου
μ’ αυτο το αερακι ζωη ψυχη
κι αλλα ωραια της απλας.
Δεν παω.

25



Ολα ειναι οπως ειναι
και ειμαι ολοκληρος
οπως κοιταζομαι
μόλη την οντοτητα.
Εν’ αντικειμενο
μια πραξη
ενα ονειρο κι ενα αισθημα του
κι αυτό το προσωπο
που μιλαει
λογια με τον εαυτο τους
αυτό το προσωπο
που ειμαι.

26

Με τα ματια με τ’ ονειρο
με την αναπνοη μου
την αναμονη του ανεμου
που ολα τα φυσαει
οπως ολα ειναι
με το κάθε τι
μ’ αυτο το χαρτι
αυτο το χαρτι.

27

Η θαλασσα η θεση μου και το γελιο του κοριτσιου
μ’ αυτα τα σχηματα κι αντικειμενα και πραγματα
του κοσμο και τα δικα μου
γελιο και η θαλασσα
λογος
για την παρουσια μου
που λαμπει ολη την απουσια
οπως λαμπει η θαλασσα γελαει το κοριτσι
γραφονται τα πραγματα
γραμμη ανυπαρξιας
οπως υπαρχουν.

28

Πρασινο εδαφος πλατυ χορταρι
καθαρο για πουλια και νερο
να τρεχει ελευθερο
και πελαματα λευκα της αληθειας
και παλαμες και προσωπο
πρασινο και παλμος
και προσωπο μου το προσωπο
δροσερο με τα πελματα με το πρασινο χορταρι
με λεπιδα προσωπο



άπλα πραινη και προσωπομου.
Πρασινο και ζω.

ΤΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

1

Και να ξερω
ειναι τοσα να ξερω
που δεν ξερω τιποτα.
Τι να ξερω,
πουλακια καια φυλλα κι ανεμισματα μου;
Ανεμος γνωσης και που να
κοιταξω, πουλακια μου;
Τιο να νιωσω,
αποιητες πετρες φυλλα φτερα μου
αποιητη γνωση;
Τινα πω,
ανειπωτα μου ολα αυτα
του εαυτου που λετε
οπως με λετε
οπως με ποιειτε;
Γλωσσα γνωση μονη της
κι εγω η γλυκα της
ονομα γι’ αστρα και κοσμο,
πουλακια μου ασπρες πετρες
κυματα ως τον αφρο
που φυσαει;
Ζωη
οπως πετανε τα πουλια
κι ολα τα ετσι που γυμνωνουν οι πετρες
ολολευκες ως τη γνωση μου.
Και να μην ξερω
ειναι τοσα που ξερω
που τα ξερω ολα.
Ολα του τιποτα που με ξερει,
πετρες ωραια πουλακια.
Λοιπον, τι να κοιταξω;
Ωραια πουλακια πραγματα τελεια εδω
και στ’ακρογιαλια της ψυχης
με τη θαλασσα της γυμνης αναπνοης.
Κι αν κοιταξω
ποσο και πως και τι να κοιταζω
μ’ ολα που με κοιτανε μ’ αλλο κοιταγμα
ως τη λευκοτητα της ορασης
που ειναι η πετρα
ολη γνωση τιποτα;



Λοιπον, κοιταζω εδω κι εκει
κι αυτο και το αλλο και κεινο
πουμεκοιταζει νους και ψυχη κι εγω κι αναπνοη
κοιταζω και ζω
εδω
που ειναι γυμνο απο μενα
κιεγω το ζω δεν ξερω ολοκληρος
ως τη ασπρη πετρα ξερω ολοκληρος
τιποτα γνωση της πετρας
που ακινητει η κυλαει
ξερω δεν ξερω
πετρα οχι πετρα,
ω πουλακια πουλακια μου
ω πουλακια,
εσειςοπως εγω της λευκοτητας
που ξερει και δεν ξερει
λευκη απ’τη λευκοττητα της
ως αυτη τη ζωη
που ζω,πουλακια
πετρες μου πετρες ωραιες
πετρες ελευθερες.

2

Η πιο γαλανη μερα
στον πιο πρασινο καιρο
κι ασπρο πουλι που τραγουδαει
το τραγουδι που ηθελα.
Ταματια ξερουν
οπως ξερει το φυλλο στον ουρανο
και το κλαδακι λυγερο.
Αστερι και πετρα.

Ο πιο διαφανος ανεμος
στο πιο πραγματικο χωμα
κι αληθινα χορταρια
μιλανε στο λαχταριστο νερο.
Η αναπνοη που με την απλα
που ολα τα’αφηνει ανοιχτα
και πετανε παντου.
Γαληνη και κυλημα.

Ο πιοπροσωπικος εαυτος
στον πιο τελειωμενο κοσμο
τα πραγματα και μολις γινονται
τραγουδιστη ελευθερια.
Το πουλακι στοκλσδι
και θα πεταξει δεθα πεταξει
ο παλμος λαμπει.
Κραταω τον καρπο.



3

Βουτια φωτεινη σ’ολο το νερο
γυμνη μονο ζωη.
Υγρος ενα κι ατέλειωτο ποταμι
οως μία και πραγματικη γη πετρα.
Λαλαειτοπουλι, τι λεω;,το λαληματου
οπως γυμνωνεται η γραφη στο ανεγγιχτο
και μ’ αγγιζει η ωραια υπαρξη.
Ζωη, καλημου, οπως εσυ,
Αυτοπου δειχνω,που στελνεις
Ωραια χωρις ζωη.

4

α

Ιερο δεντρο
μορφη κλαδιων και φυλλων
κορμος που αγκαλιαζομαι αγαπη,
κρεμας καρπους νερο και χωμα
και δινομαι.
Ιερο πουλι των κλαδιων και των φυλλων
της παρουσιας των καρπων
με τ’αστρα και τον ανεμο,
με κοιτας και βλεπω
τις μορφες των πραγματων.
Ιερο μεγαλωμα χρονε της αλλαγης,
του βουνου και του χορτου
απ’το σπορο της αναπνοης
ωραια να γινεται ωραια να μη γινεται
με τη σιωπη της πνοης.
Ιερο εγω
γινωμα αυτης της αισθησης
που κανει και γυμνωνει,
κοιτα μας απεξω που υπαρχουμε
κι ολα γινονται.

β

Το κλαδι λυγερο του αερα
νους κι ονειρο κι αυτο
καθως ειμαι αυτος,
ωραιο που ειναι που δεν ειναι που θα ηταν
που το κανω και με κανει
το κλαδι γερνει
ουτε λεει ουτε δε λεει ουτε θα ελεγε
και γινεται οπως δε θα γινοταν
το κλαδι στο χερι μου



ας γινει και ας γινω
κλαδι η ο,τι αλλο
απ’ ολα αυτα
που ειναι δεν ειναι θα ηταν
οπως ακριβως ειμαι
και οπως κρατιεται
Αυτο το κλαδι..

γ

Κυμα
χωρις μορφη χωις αναγνωριση
κι εγω ετσι βρεχομαο
οντα αισθηματα
γινονται κι απογινονται ωραια
της πετρας εμενα εσενα
μόνα να υπαρχουν
οπως το ωραιο κυμα.
Ετσι σταλαζει η στταλα
γλύκα και δακρυ υγροτητας
και υψωνομαι των βουνωκαι των αστρων
μς τις γραμμες
με το κυμα.

5

Ερχεται η στιγμη
ας πουμε αερακι ή μορφη ή ενα πραγμα
ερχεται απο που
και ειναι που
αερακι μορφη πραγμα
τι ειναι η στιγμη
ερχεται η στιγμη
και τι ειναι ερχεται
σε μενα
τι ειναι
εδω.
Ετσι τα λεμε
κατι να λεμε
κι ετσι ειναι ολα
τα μεγαλα και τα μικρα
και τα ωραια και τ’ αλλα.
Ερχεται η στιγμη ερχεται
και γινομαι
και γινονται αυτα
γραφη και πραγματα γραμμεν
εμενα οπως εσενα.
Ερχεται η στιγμη οπως ερχεσαι εσυ
η θα ’ρθείς η ηρθες η δε θα ’ρθείς ποτε
σ’ αυτο το ποτέ και το παντα



που ερχεται η στιγμη.
Λοιπον η στιγμη προσωπο
η στιγμη αισθηση
κι η στιγμη κοσμος.
Ερχεται η δεν ερχεται
η δεν υπαρχει/
κι εδω
χωρις στιγμη.

6

Προσωπα
ολης αυτης της απλας ως την ακρη των πραγματων
γλυκά μου δικα μου
και ξενα οπως ειμαι ξενος οπως ολα ειναι ξενα
ολης τςη απλας
προσωπα του κοσμου προσωπα ο κοσμος
που όλα το ενα τα βλεπει και ολα το άλλο
κι ολα τα βλεπουν ολα
προσωπα ολα
της προσωπικης απλας
προσωπα ερωτα μου απροσωπε.

7

Στην απλα προβαλλονται και προβαλλουν
ειμαι η ανθρωπινη γευση
για το πραγμα της πετρας
και για το πιο γευση πραγματικο
για την ακρη της αληθειας
για τη αφη της ομορφιας του ιδιου του προσωπου.
Ειμαι η γευση
κι ολη γινεται αυτη η αναπνοη
που κινει το χερι μου
με την ανασα της απλας.
Όλα λοιπον εδω
απ’ την αρχη ως τωρα
της απλας που αναπνεω
αντικειμενα
κι αναπνεομαι σ’ολα τα τωρα ολων αυτων
που απλωνουν απλες την απλα
αυτης της απλας.

8

Μεγαλο πλοιο στην απλα του γαλανου
θαλασσας κι ουρανου
λευκο πλεει ολοκληρο
το πρααγμα κι εμενα
του νερου και της πορειας



πλευση γυμνη.
Ειμαι ντυμενος αυτη τη ζωη
αλλα δεν πειραζει
πλεει το πλοιο.

9

Κλειστο κι ανοιχτο.
Κοιταω η περναω.
Η γραμμη παει αφημενη
φωνη πνοη ανεμου
ν’ ανοιξει να κλεισει.
Και ανοιγμα να το,πεταει το πουλι
κλεισιμο να το, γελαει η ζωη
ως το λουλουδι που ανοιγει
να κλεισει καρπος
να περασει.

10

Βλεπω.
Γινονται οι στιγμες ολου του χρονου
κι ολες τις βλεπω
να, μια λευκη πετρα.
Βλεπω και γινομαι
οπως μπορω μονονα ειμαι
κι οπως βλεπω.
Ματια ολοκληρα.
Και ειναι ολα
ολες οι σιγμες χωρις χρονο
πραγματα στιγμες
οπως γινομαι
ολα αυτα που ειμαι
ως εξω
εκει
που βλεπω και βλεπομαι\
μάτια ματιων ολων.
Ετσι βλεπω
κι ας σταλαζουν οι στιγμες
απ’ την ακρη του νερου
οραμα αρωμα γευση εσυτου
να τραγουδιεται οπως τραγουδιεμαι.

11

Ονειρο νερο
και πινω
τη νυχτα ημερα
οπως αναστημα θα περπατησεω
το χωμα ολοκληρο



και τ’ αστρα της αληθειας ηλιο μεγαλο.
Με παιζουν ωραιες εικονες
ειναι δεν ειναι
πραγματα κι εγω και ιστοριες
ειμαι ολοκληρος οπως ολα ειναι
χωμα κι ονειρο
νερο ν’ αρχισει.
Νυχτα και ημερα
ονειρο κι ονειρο
εικονες μόνες
κοιτανε μ’ ωραιο προσωπο που τις κοταει
κοιταγμα κι ονειρο
ημερα και νυχτα
νυχτα και ημερα
εικονα.

12

Ωραια που σηκωθηκε πεταει τοπουλιι
πτηση λευκων γραμμων
που σχεδιαζουν τοχρονο
τις ωραιες εικονες
να το πριν να το μετα οπως τωρα
το πουλι ξερει και πεταει
παει οπως θελει
κιολη η θεληση φτερα
κορμακι μαλακα πουπουλα
οως η αφη μου
το χερι μου που ξερει
πριν και μετα και τωρα
οπως η πετρα πετρα
που ωραια δεν πεταει
οπως ωαρια πεταει το πουλι
πτηση και πετρα
και το χερι μου.

13

Να η εικονα να γινει
κυμα κυματα κυματακι
γραμμουλες της αμμου
να τες,α η ζωη
να το κυμα,πανε
νερο μεγαλη θαλασσα.
Ετσι σχεδιαζω και κανω
και γινεται α η ζωη
να η παρουσια
τα πραγματα της παλαμης μου
που ελευθερωνει τα ματια μου
να δουν αυτα που γινονται



κι ερχονται,να τα
κυματα της υγροτητας
κυματακια,να η ζωη\
σχεδιογραμμολες
απ’ το κυμα να στο κυμα
πανεκι ερχονται
γινονται οι εικονες
αιωνας παρουσια.

14

Βασιλικος αρωμα
μαθαινω
κι εχω ζησει.
Μετρημενες μερες οπως ο βασιλικος εδω.
Και που μαθαινω;
Αρωμα και ξερει.
Και να ξερω;
Βασιλκος.
Τι μετραω τι μυριζω
τι ζωη;
Βασιλικος ναμην ξερω
κι αρωμαν α ειμαι
οπως είναι ο βασιλικος
αρωμα ωραιο εδώ
κι αλλου
ιδιο εδω.
Βασιλικος ωραιος
των χεριωνμου κι αλλος
οπως ολα οπως τα χερια μου.
Βασιλκος μου.

15

Ο σκυλος περασε
την ελαφρη γραμμη του ονοματος
οπως περναει το ασπρο συννεφο το βουνο
η στεκεται ακινητο
οπως τ’ονομα,
Τωρα τα λογια
για τον τοπο και ταν πραγματα που τον κανουν
όπως τα λογια κανουν τα ονοματα
ενω το συννεφο ακινητο στο βουνο.
Περασε ο σκυλος
απο που για που και που ειναι.
Πουθενα μονο εδω
αλλο δεν ειναι από εδω
το ξερω εγω που μιλαω
κι εδω δεν ειναι πουθενα.
Πετρεςς ασπρες βουνα συννφα



ωραιος ο κοσμος
εδω πουθενα.
Πιοπετρα απο ζωη
πιο κοντα απο τωρα
πιο τιποτα απ’ ολα.
Ο σκυλος περασε
οιπως δεν περασε
κι εφυγε οπως δεν ηρθε.
Μάτια αγαπη εργα πραγματικα
Είιαι ωραια οπως αυτα τα λογια
Που λενε οπως δε λεει ο σκυλος
ο σκυλοςς μονο γαβγισε
παρουσια και τοπος οπως ατοπος
γαβγισμα ωραιο.
Αστρα ουρανος χαλικι
α εδώ ζωη ατοπο του τοπου
αισθηση και νους κι αναγνωριση
ενος εαυτου η μυριαδων
οπως η πετρα και οι πετρες,
α ζωη
τοπος χωρου τα αχωρητα του ατοπου
πιο ατοπη από εδω και παντα
πιο ζωη απο θανατος
πιο θανατος απ’ τα ωραια ονοματα
ζωη οπως περασε ο σκυλος
οπως τωρα δεν περναει.
Ο ωραιος σκυλος.

16

Χρυσο φως και ζωη.μαζι
οπως ειναι τα πραγματα
φαινονται και δε φαινονται
τελειωμενα οπως το αμμουδακι αγγιζεται
το αισθημα,η ζωη τελεια
τελεια αληθεια.

17

Ας αφησω την πετρα ας αφησω το πουλι
ας πιασω την αναπνοη μου
πού παει
ωραια με το αισθημα αρωμα
και την πνοη της πρασινης χλοης στο χωμα
την ανασα του νερου,
πού παει
απλωνοντας το παντα προσωπο
και νοημα θεου,
πού παει απο πού ερχεται
κι αρχιζει και τελειωνει



πού σωπαινει
αυτο τ’ ωραιο τιποτα,
πώς ρωταει ολοκληρη
αφου αναπνεεται πνεεται πνεει;
Ας πιασω την πετρα το πουλι
ας αφησω την αναπνοη μου
να παει
πορεια ή παυση απροσωπη
οπως την αναπνεω σιωπη
και προσωπο ολοκληρος
ωραια μ’αυτη τη μια ωραιοτητα
να ερχεται
αφη της δροσιας των πραγματων
οπως ειναι μονη ολοκληρη
να ειμαι ολοκληρος μ’ ολα τα ολοκληρα
να φευγει
από εδω που είιαι παντα θεος πραγματων
μονη απ’ τις ωραιες γραμμες
οπως ειναι μονος ο κοσμος
εγω μονος
μοναξια της αναπνοη ςμου
μοναξια της αναπνοης
αναπνοη απ’ τη μοναξια.

18

Οπωςμενει η πετρα απ’το φως
κι απ’ την αφη το κλαδακι
οπως πεταει το πουλι φτερα ζωης
και ψαρι γυμνωνει το νερο να κοιταει
οπως αυτο το αισθημα μιλαειπαντα αλλιως το ιδιο
κι ο κοσμος ειναι ιδιος κι ολο αλλιωτικος
ετσι θα ζησω θα σου μιλησω
κξαια θα μεξερεις χωρις τιποτα.

19

Λευκο αγαλμαστο γαλανο του κοσμου
ολοκληρος
βαρος κιοραμα
αλαμβανομαι
παλμοι λειου μαρμαρου
με βαθυ κοκκινο
καρδια
η ζωη γινεται απτη
της λευκοτητας.

20

Πουλι πεταμα μάτια



μαυρο λαμπερο του αερα
φυσαει ψυχη
κι αναπαλλομαι.
Ουρανος αγαπημενες πετρες
αφη το πεταμα το πουλι
μάτια αναπνοης
ανεμος.

21

Μεσα εξω μου το φυλλο μεσα εξω
αναπνεω εξω μεσα μου
αυτο
που γινομαιεξω μεσα μου
κοιταζω
μάτια η άπλα
που φυσαει φυλλο
εξω μεσα μου
ψυχη.

22

Λευκος παλμος μαρμαρου
οπως παλλομαι ζωη
και φαινονται ολα ελαφρα,
η στερεοτητα των πραγματων
μ΄εχει κανει
και κανω πραγματα.
Λευκοτητα,

23

Α η ωραια λευκοτητα
οραμα βουνο τελευταιες γραμμες
κι η απαλη γυναικα αφημενη απ’ το συννεφο
η λευκοτητα το σωμα με μαλλια του ανεμου.
Α η γυμνοτητα βουνο γυναικα
κι ολος ο κοσμος αγαπημενος
ως τις μικρες πετρες τα τρυφερα χορταρια
ολα γυμνα ως την ολη μου γυμνοτητα
το βουνο η γυναικα η ομορφια μου
οπαμα.
Και γηινεται
η αφη και αυτη η πραγματικοτητα
που με λεει με τ’ ονομα του σωματος σου
κοντα απο καθε πραγμα
Ελενη Ηριννα Ηρω
οραμα ηδυτητα
ηδονη μόνη.
Τα ωραια σχηματα οι ωραιεςς μορφες



τα ωραιαονοματα
που μ’ ονομαζουν.
Α η γυμνοτητα
λευκη γραμμημου.

24

Α λαχταρα μου λαχταρα
των πραγματων των σχηματων των μορφων
γλύκα της γραμμης
που γραφει τ’ ωραιο προσωπο το μονο σωμα
ηδυτητα της πραγματικης υπαρξης
των ματιων των μαστων των βουνων
που γινονται οως φαινονται
ηδονη της πραγματωσης
που τα λεει ολα
και μ’ονομαζει να ονομαζω
αυτον τον ωραιο κοσμο
μονοκοντυλια
λαχταρα καθαρη
α.

25

Απ’το θανατο την πετρα με το νερο
ν’ ανοιξει το λουλουδι μου
η παρουσια,
Εικονα του σπορου που λειωνει αγαπη με το χωμα
του πουλιου που πεφτει στα ξαφνικα τελεια φυλλα
του ζωου που με κοιταζει και πια δε ζει
οπως όλα ζουν και είναι
αυτες οι εικονες νοημα.
Νους κι αναπνεω
γνωση και γευση.
Κυλαει το νερο κυλανε οι πετρες
γινονται πραγματα κι ανοιγουν οι γευσεις
ψυχες οπως η ψιχα του γλυκου καλαμιου
που γραφει τον ανεμο εικονες ωραιες
καθρεφτισματα μου.
Απο παντα εδω
κι οι εικονες της ωραιας γραμμης
του παντα.
Ποτέ οχι.

26

Αν σταλαζα λογια οπως το νερο μιλιεται
ν’ανθιζαν οπως μεγαλωνουν τα φυλλα πρασινα
δε θα κοιταζανα κοιταζω που κοιταζω
και θα κυλουσα ροη και μορφη



εαυτος η αυτο σταλα η φυλλο
κι εγω σκληρος οπως η πετρα τις πετρες απ’ τ’ ατελείωτα
κι ολοκληρος οπως η πετρα σκονη ανεμος
νεος με το νερο στην αλλη νεοτητα
θα ερχομουν οπως ερχομαι τωρα εδω η εκει
αυτος η το αλλο.
Ο ερχομος. Ελαστε ολα, λογια η πραγματα
παμε πριν απ’τη νεοτητα,
κι ειναι αυτος ο κοσμος λαμπερος
και μονος οπως το καθενα στο κανενα
κι οπως ολοι μας
γαληνος κι ομνορφος,
κι η γαληνη μορφη και μόνη.

27

Σκληροι βραχοιτςη θαλασσας
μου σκιζετε τον ελευθερο ανεμο
ακινητοιμετην κινηση μου
οραμα χωρις οραση με τα ματια μου
και τοσο ψηλα ολο το βαθος της θαλασσας
που το αγγιζουμε ελαφρες σταγονες
υγρες οπως αυτη η ψχη που μιλαει
σκληροτητα ακινητη ολη μου η ατέλειωτη κινηση
ζωης και οξυτητας
που εχετε στερεωσει
αυτο το εμεις εγω
αυτο.
Γαλανη γαληνη αιθρία της αναπνοης μου
για ολο αυτο
γραμμη των βραχων των κυματων του νερου
αρχη και τελος
στέρεο του βραχου
που μπορω να ειμαι να ην ειμαι
αυτή η αιθρία.

28

Αυτο το πραγμα
που υψωνεται μορφες κυλαει νεραφυσαει φως κι αερας
κι αρχιζει ζωη απ’ τ’ αρχινισμα του
αυτο το πραγμα
που ειμαι οπως νιωθω και νοω
και ειναι αισθηματα και νοηματα
αυτο τοπραγμα
που μ’αγαπαει οπως εγω προσωπα
και πραγματωνομαι μ’ ολα τα πραγματα
αυτο το πραγμα
να λαμπεται ολοκληρο
να ολοκληρωθει



απραγματοποιητο
καθως σωπαινω αναπνοη
γυμνη.

29

Πως ειναι το πραγμα και η πετρα
πώς το λαλημα και να κυλαει το νερο
πώς τραγουδαω
πώς να γινεται η ζωη απ’ τα αλλα αυτά
κι η ανωνυμη ορμη η γυμνη
που με τραγουδαει,
πώς ειναι όπως ειμαι
και ολο ειναι νεο και ιδιο ειναι
κι ολο νεα αναπνοη για γευση
αυτου κι εαυτου,
κι ολο ολοκληρωνομαι το κάθε αυτό
κιαλλιωτικο
κι ολο τα θελω και δε φτανουν κι ας ειναι;
Προσωπο του κοσμου προσωπο των ανθρωπων,
γλυκια φιλη,
γνωση κι οψη και τερψη
κι ολος εγω γι’αλλον,
καλη αυγη, ομορφια,
καλημερα ζωη,
καληνυχτα, εδω.

30

Και το τιποτα,τι;
με τα κλαδια τα ματια την τερψη
να μπορεις και να θελεις;
Να
ονομα της ορμης της αναπνοης
να υπαρχει
το αγαπημενο αυτο και το ηδονικο εκεινο
το πραγμα και η μια του αληθεια
που με βεβαιωνει.

31

Τι να κανω με τη γλυκα σου,
μορφη ης αφης μου
χαρα να υπαρχεις και να κανω;
Τι κανω και ωραια γινεσαι
κι ολα καθαρα τελειωνονταιλευκος ανεμος;
Τι κανω εγω εργο;
Κανω αυτο που γινεται
με πραγμα εμενα πραγμα εσενα



πραξη αναπνοης κι ανεμου
και κανω τι να κανω
και τι να κανω κανω
γυμνη γλύκα,
κοίτα κοιταω κοιταζεται
κι ωραια ειναι
οπως κανω.

32

Ασπρο πραγματικο
πετρα η βουνο
των ματιων με το μαυρο
να κυλαει το νερο
γαλανο για ουρανος
να παιζει το χερισου
το σχεδιο της υπαρξης σου.
Η αυρα μου και τα μαλλια σου
γενεση της οντοτητας.
Θεος ειναι αυτο η τι ειναι
− μια τριχουλα λεπτη του ανεμου
ξανθη οπως τ’ ονειρο
υπαρχει δεν υπαρχει −
κι ο,τι ειναι, να, γινεται.
Ασπρο και πραγμα
και η πραγματικοτητα που ειναι το χερι μου
πραξη ολων των πραξεων
αφη δημιουργιας.
Ασπρη σε πραττω
μεχρι περ’ απ’το αυρο
τωνασπρων ακινητων ματιων
ελευθερο αρωμα
και γινεσαι η γτυναικα.

33

Η λαχταρα του αντικειμενου
ερχεται οραση ή αρωμα ή γευση
ή εσυ
να τραφω
ολοκληρος
αντικειμενο του,
ερχετα, μ’ ο,τι μ’εμαθε αυτη η ζωη
και λεει γινομαι
αυτες οι αισθησεις
οπως τα βουνα που τελειωνουν
και πια τιποτα
οπως το αντικειμενο
που ειναι η λαχταρα του.



34

Κυλαει η πετρα
πραγματικη κι ωραια
τρυφερα
της ζωςη μου αυτης
κι ανασαινομαι ολοκληρος.
Κοιταζω λοιπον.
Γιατι ο κοσμος;
Αυτηη αισθηση
κλαει ονη της
και κοιταζεται.
Ζωη κοσμος
Αναπνεω μαζι.

35

Η στιγμη να χωρεσει
το χερι μου στην ομορφια σου
η στιγμη να γινει
αυτη η αναπνοη γνωσης
η στιγμη να ειναι
αυτος ο κοσμος μας.
Μα ελα
την αφηνει το πραγμα
οπως τη γενναει η γευση
γυμνη
να κοιταζεται να κοιταζει
να σταλαζουν οι σταλες
γυμνες
πραγματικοτητα
και η ομορφια σου

ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΕΞΩ

1

Λοιπον αυτο η ζωη
και τι να κανω;
Είναι όλα δικα της
ο ανεμος μ’ ονομαζει
και παει
και παλι θα ’ρθεί.
Αυτο η ζωη.

Ωραια ψυχη δροσια
κι αναπνοη φως του ανεμου
νους να ειμαι



αναστημα να κοιταζομαι
γαληνη
γερνει αργα το φυλλο.
Αυτο η αναπνοη.

Χαλικι λευκο με το γλυκο νερο
γυμνος αναπνεομαι οπως πεταει το πουλι
ιδια μάτια στο γαλαζιο.
Η αφη η κινηση η ελευθερια πετρα
κι εδω η θεληση.
Το νερο σχέδια νερου
αναπνοη νους.

Οστρακο ανοιχτο
αδειο του ηλιου
να λαμπει η αληθεια
η θαλασσα η σταλα
ν’ αναλαμπομαι
η αναπνοη μου
κλεισμενος.

2

Η χαρα του ιχνους
αχνο χωμα των πελματων
εδω απο που
απο εδω παντου.
Η χαρη παντα
πεφτει φως αστρα
αυγη των ματιων μου.

Πραγμα ολοκληρο
κι ολα ολοληρα
ειμαιολοκληρωμενος.
Ας γραφονται οι γραμμες
αυτος ειναι ο ανεμος
κι ερχεται το νερο
απεξω του.

Ειμαι απεξω μου,
ματια μου που με κοιτατε
να ζω εδω,
κοιτατε με ολοκληρα ολοκληρον
ν’ αναπνεομαι ανεμος ολος
που φυσαει αρχη και ψυχη
και μονος ως απεξω.

3

Μια ασπρη πετρα



πριν απο μενα
και θα ειναι μετα
οπως τωρα λαμπει.

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΔΩ

1

Ενα εγω κι εδω
κι ολος ο αλλος που ειμαι;
Ολα οπως τα λενε
κι ειμαι αλλη γλωσσα.
Ειναι οπως είναι
κι οπως ειμαι εν ειμαι.

Ζωη ωραια κοσμος ολοκληρος
τοπος αναγνωρισμενος
κι ο τοπος μου ατοπος,
αλλος οπως αυτος
αυτος οπως αλλος.
Λευκος ως τη λευκοτητα τη λαμψη της αναλαμπης
λευκος εαυτος
ελευθερος
αλευκος λευκος.
Ειμαι όπως δεν ειμαι
της ματιας της ανασας των ολων
ο ων της γεννησης
το χερικαι η πραξη.

Ετσι εδω χαραζω γραμμες
της ζωης μου και του κοσμου.
Ετσι ο κοσμος ολα γιατι
ετσι η τερψη εσυ πως.
Το νερο και το αιμα
κι ο νους αναπνοη τους ως το θανατο
που φυσαει ψυχη
κι ετσι ανασαινομαι
ενα εγω εδω
του κλωναριου που γινεται
υπαρχεται
η θεληση της ουσιας
οπως η θεληση της παρουσιας
ειμαι παρων.
Ετσι τα πραγματα ειναι τα λογια
μονα τους
μοναχά τους.
Ειμαι μονάχος
Κοιταζομαι.
Μονος του μονου



υπαρκτη μοναξια μου
υπαρξη και μοναξια
οπως ο εαυτος υπαρχει το πραγμα
και υπαρχεται, να.

Ετσι κελαδαει το πουλι
και πετρωνεται η πετρα.
Ετσι ερχεσαι σεμενα.

2

Μη σκεφτομαι μη σκεφτομαι
μονο αυτο να σκεφτομαι.

Περναει οηλιος διπλα στο πραγμα
γερνει ο νους του νου μου στο νου του νου
και φυσαει αργα και γλυκα
και τωρα αργα.
Ειμαι η σκεφτομαι.

Μην ειμαι μην ειμαι
μονο αυτο να ειμαι.

Πραγμα στην απλα κι η απλαπραγμα.

Αχ μάτια μου.

3

Χερια ποδια και καρδια
κι ολα αυτα
παλαμες και ματια
να φτιανω και να βλεπω
για να ειμαι
αυτος
με ολα αυτα
πουλια και πετρες κι αστρα
τρυφερα όπως η γη οπως η ζωη
που ολα τα λεει απ’ τη σιωπη
αυτη απ’ολα.
Και ολα τι ολα;
Μάτια με το πουλι
παλαμη με την πετρα
ω τι όλα
τι λεω
που καθε τι ειναι καθε τι
οπως ενα εγω
γαλανος ανεμος ειναι δεν είναι
που κυλαει νερο κοσμος
ως αυτό τοκυμα της αφης



μάτια μου.
Ωραια που ειναι καθε τι
ως το ειμαι
με τη γυμνοτητα.

4

Ο λογος γαληνευει.
Κυλαει που θελει
νερο κι αερακι να πνεει
πνοη μου
οπως φυλλα φτερα και χερια.
Αυρα την αυρα
σταγονα τη σταγονα
κοιταζονται ματια πραγματων
οπως κοιταζομαι και ειμαι
ως τα φυλλα των φτερων.
Σταγονες κι ανεμος
ανασας και γνωσης.
Γλυκά ξημερωνει.
Ελα.
Ολα ειναι μονο ολο
οπως καθε τι
κι αυτος ο λογος
εγω καιπετρα.
Πετρα την πετρα
σταγονα την αυρα
εγω το καθε τι
και γινομαι εδω η γνωση αυτη
που μελεει
αστρο το αστερι του
κοχυλι της θαλασσας
τ’ ουρανου ολου του τιποτα
μπροστα.
Ειμαι στην αισθηση.

5

Γαλανος.
Χιλια εγω κι οχι εγω
χιλιες αληθειες
κι ενα τονερο ενα το τιποτα
η γλωσσα του καθε τι.
Φωτεινο χαλικι ωραια τ’ αγγιζω
ζω και το κραταω.
Θα νυχτωσει αστερια
κι ηλιος την αυγη με το χωμα
των πελματων της αληθειας.
Γαλανος απο λευκος
της γαληνης.



Ελα.

6

Λοιπον ξερω αυτό που δεν ξερω
κι η ψυχη μου αψυχια
η ανασα αυτη
που ξερει τη σιωπη της.
Σιωπη και σωμα
σωμα της σιωπης.
Αυτος ειναι ο λογος
γαλανος απο λευκο
ελα
γλύκα η πραγμα
ή αναπνοη σιωπης
που με παει
ατοπια του τοπου
κι ως εδω.

7

Ματια μου που με κοιταζετε
το ενα και τ’ αλλο και ολα
κι ετσι κοιταζονται ωραια
ματια μου σας κοιταζω.
οπως δε σας κοιταζουν τα φυλλα και τα πουλια
ολος αυτος οτοπος ζωη
οπως ειναι ατοπος,
ματια μου που με κοιταζετε
οπως ειναι τοπουλκι και η πετρα
και τα βηματα μου και η σταση μου
ματια μου ειστε μονο τα ματια μου
μονο ειστε.

8

Ζωγη λοιπον.
Και ιριδισσμοι.
Και πλακες πραγματων.
Το νηπιο αναβλεπει ο νεκρος το αφηνει
οπως τοπουλι περπαει
ποδαρακια λεπτα
η λεπτοτηατ η ψυχη μου
δροσερη ψιχα τρυφερη
μεολη τηναπλα.
Τομες απλας.

9

Η φωτια το νερο



κι η αναπνοη μου
κυλισμα
λευκες πετρες
πεταλουδες πουλια
γευσεις
ανοιχτα.

10

Μάτια του πουλιου
φτερα στην αληθεια ελευθερα
ποδαρακια στο χωμα στο νερο
γελαει η λαμψη
αφηνω την ψυχη μου
τα χερια μου
και κοιταζω.

11

Αγαπημνενε ανεμε
που ολα τα εχεις
περνωντας
κι αναπνοη μου
τ’ αφηνεις ολα ζωντανα
γλύκα αγαπης,
φυσα φυσα μρ.

12

Ζω απο δω κι απο κει ο δρομος
πετρα εδω και πετρα εκει
και τα ματια μου.
Ζω και θελω
μ’ αυτο το σωμα αυτο το πουλι
μ’ ολο τον ανεμο αρχη και τελος
θελομαι κι ονειρευομαι
εμενα.

13

Ο δρομος της βροχης ο δρομος του χωματος
ο δρομος του χορταριου
μεχρι το δρομο του σωματος μου
και την κινηση του,
ελα
ενα νεο
και θα ειναι νερο
μια αληθεια
και θα ειναι εσυ.



2002

ΨΑΡΟΥ

του Δημήτρη Κατσαγαάνη
για την καλή του ποίηση

1

Φυκια απ’ τα κυματα
κι εγω απ’ ολα αυτά
γραμματα
πραξη και πραγμα.
Αναμεσα υπαρχω
προς τα φυκια προς τα κυματα
με το νερο
της υγροτητας.
Ωραιος ηλιος.
Χιλια πραγματα κι ενα η ζωη
που ειμαι και γινομαι
ως τα φυκια.
Ειμαι αυτη η αφη
εγω της υπαρξης
που παιρνουν φερνουν τα κυματα
που ολα τα ξερει λαμπερη
ως τις ακρες
τις αφες αυτου του εγω
που ηρθε που ερχεται
ως γτη ζωη κι ως τα φυκια.
Ερχομαι των πραγματων ως τα γραμματα
του χαρτιου μου των φυκιων μου

2

Διπλωνεται το κυμα κι ειναι το νερο
ξημερωνει πραγμα νέο
η ζωη.
Πνοη πραξης δροσιζει αισθηση.
Γραμμες γεγονοτα στη γαληνη.
Θα ειναι ψυχη κι ωραιο εγω
κι ομορφια κι αισθηματα.
Θ’ ανοιξει το παντα λουλουδια
οπως στερεοτητα πετρας.
Αυτη η αυγη.
Και γλυκαινει ονοματα το παντα
εγω
το κυμα που διπλωνεται αφηνεται αφρος
της ολης θαλασσας.



3

Γυμνη γυναικαπριν
απ’ τη θαλασσα
ετοιμη ζωη του νερου
οπως σταλαζομαι η γλυκα της υτπαρξης
γυναικα ωραια οπως η ουσια
που λαμπει ενα στα ματια μας
και σωμα σου σωμα μου,
ελα του νερου
να τωρα
σ’ αυτο το μονο εδω παντου
ολοκληρη οπως ολα.

4

Αφροι βουνα
και λαμπερο μαυρο
ματι αισθησης,
ας ειναι θεος
καιμια πετρα δυο πραγματα
νερο πριν απ’τον αφρο
μια γραμμη υγροτητας
ουτε αρχη ουτε τελος
κι ουτε γραμμη
αγραφτη.

5

Φτερα πεταω
Αυτο το αισθημα
που γινεται εδω και ζωη
κι ολα αυτα
φτερα με τα πουλια
λαμψεις τη στιγμη ως την απλα
των ολων του τοπου αυτου
που παιζει τον αιωνα και τη στιγμη
αφη
πετρα κι εσενα,
γυμνη μου ολοκληρη,
φτερα μεγαλα.

6

Αυτηυ η γλωσσα
που μιλαει με τα κυματα,
τι λενε;
δε λενε.
Ηχος γλύκα αναπνοη.



Τιποτα δε λενε
αγαπιουνται
οπως σ’ αγαπαω γυμνος γυμνη,
ε, κι ας γινει το τραγουδι η γλωσσα
να εχεινα λεει
κοσμοςκαι ζωη
κι αυτο το εδω της γραφης.

7

Γυμνωνεται αυγη
γεννηση του ιδιου κοσμου
οπως βγαινεις γυμνη
ιδιο μου αισθημα,
ανοιγει η μερα να κλεισει νυχτα
της αλλης αυγης
του ιδιου εμενα
τουιδιου μας ερωτα.
Αυγη της γαληνης.

8

Οταν τα λεω ολοκληρα
οπως ειναι
και πια ζεις ολοκληρη
λογος μου ζωη σου
και σ΄αγγιζω,
ποια λαχταρα πιο πολυ
πιο ολοκληρη
απο να
σε κοιαζω με κοιταζεις
το μονο κοιταγμα.

9

Ο,τι κι ο,τι δεν πω
ναι και οχι
στον ηχο των κυματων
ηχος ναι κι ηχος οχι
ο γυμνος ηχος
αγαπημενος οπως η αφη της ζωης
οπως εσυ
που παιζουμε τις πραξεις ναι και οχι
και ειναι γυμνες με τα κυματα
οπως η γυμνοτητα της γλυκας
εγω κι εσυ
που ειναι το νερο των κυματων
κι ολα τα κυματα νερο
καθαρος της γυμνοτητας.



10

Μια γυναικα μπαινει στη θαλασσα
μπροστα μου
στον αερα μας περ’απ’τον τοπο μου
γυμνη απ’ τις σκεψεις μου κι απ’ ολες τις πραξεις
η ζωη της ολη σωμα της θαλασσας
νεοτητα αφημενη των κυματων.
Παιζει.
Ο τοπος της νερο κι ο τοπος μου χωμα
της λασπης
σωμα αυτή σωμα εγω
του τοπου
και της ζωης που αναγνωριζεται
παρουσια
που παιζει εκεινη αλη κι εγω αυτος
αλος εγω κι αυτη εκεινη
εδω μπροστα κι ωραια
η γυναικα στη θαλασσα
περ’ απ’ το τραπεζι μου
αυτο.

11

Τα κυματα μπαινουν στη ζωη μου
Ονειρα.
Το λουλουδι ευωδιαζει
σα νεο πουλι
πεταει.
Ειναι αρχη.

12

Αφρος σε χωριζει
ελαφρος
λευκη και μαλακα μαλλια
της γλυκας.
Ετσι ανοιγεις να ’ρθείς
οπως κλεινω
αυτη η ζωη
εδω.

Ζάκυνθος.Ψαρού 18-9/9/2004

ΜΙΚΡΑ

1

Με τα κυματα



εξω απ΄τον οριζοντα.

2

Ο ποθος μου
του κοσμου.

3

Η ζωη δεν ειναι
για χορταση.,

4

Η πετρα
του προσωπου μου.

5

Ειναι γινεται
γινεται ειναι.

6

Πετρα παντου
το πουθενα.

7

Πνοη και πετρα
ολες οι πετρες με τελειωνουν.

8

Τα βουνα ψηλα
το μηλο εδω.

9

Σταλες
αλλες.

10

Βρεχει
γνωση.



11

Θα τα πω ολα
να γυμνωθει.

12

Ας δουμε ενα πουλι δυο πουλια χιλια.
Τι λες;

13

Βασιλικος
βαλτος.

14

Τα βουνα τωρα
παλι βουνα.

15

Απο δω κι απο κει
το κυματιζει η θαλασσα.

16

Βουνο συννεφο
νους.
.
17

Τι να λεγεται;
Λαθος η γλωσσα.

18

Όλα τελεια
τιποτα.

19

Παλι
γινομαι.

20

Ο κοσμος
κοσμικος.



21

΄Αχνα χιονι
ψυχη.

22

Σπιτι
με το βουνο.

23

Αθικτο
χιονι.

24

Λουλουδι
ανεμος.

25

Χρωματα
ψυχη.

26

΄Αχνα
ψυχη.

27

Πραγμα,
λοιπον;

28

Λεια θαλασσα
βουνο εγω.

ΛΑΪΚΑ

1

Μπηγω τις φωνες
και το παλουκι χαμω στο χωμα
ταραζονται οι πετρες κι εσυ,
κκαθαρο μπηξιμο
ψυχη με ουσια



ελευθερη.

2

Χαρα Θεου
λαμπει και με λαμπει
το χαλικι η σταγονα το βαθος
μ’ ολη τη γαλανη θαλασσα
κι ο ουρανος ολων
χαρα Θεου,να τος
οπως και τον αλλο χρονο
αυτος ο Θεος
μ’ αυτον τον τοπο που με χαιρεται
το χαλικι η σταγονα η σταλα μου
λαμψη νους αναπνοη
του Θεου
της χαρας αυτου του τοπου
οπου ειμαι ολοκληρος
η χαρα του Θεου.
Σταλες.

2

Μου κατεβαινει
να γινω
και πηρα τη ζωη
νυχτα και ηλιο,
νερο κυλαει και παει
οπως μου κατεβηκε
γινεται οπως μου κατεβαινει
κατεβαινουν τα πουλια
και οι λαμπρες σταλες.

3

Μου ηρθε
ν’ αφησω την ανασα μου
που κυλαει το νερο
μου ηρθε οπως μου ’ρχεται
οπως ο ερχομος,
ετσι μου ’ρχεται
να σπασω το σχημα
γροθια γνωσης
να ’ρθεί
αυτο που μου ’ρχεται.

4

Κατι μου λεει
ναι



και λεγε κανε
κατι μου λεει
πηγαινε
κι ετσι ειμαι
κατι μου λεει
ιδιο το προσωπο μου
να κοιταξω αλλου.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ

1

Μεσα στους τποιχους των σπιτιων περναω
σκεφτικος
κοιτωντας τους
νιωθω τη μουσικη που φτιανουμε
εγω κι αυτοι
ειναι ως να ειναι
εγω κι αυτοι
καθως να ειμαι
εγω κι αυτοι.

2

Η πετρα πετιεται στον τοιχο
και στον αλλο τοιχο και στον αλλο
τοιχο απο τοιχο πετιεται η πετρα
μονη της ονειρο
κι ειμαι στ’ ονειρο υπαρχω
η πετρα πετιεται κι ολα τα λεει
ονειρο πετρα πετιεται
ειναι ωραια απο τοιχο σε τοιχο
κι ειμαι ονειρο
η πετρα δεν ειναι πετιεται
ωραια αποτοιχο στον αλλο τοιχο
λοιπον δεν ειμαι κι εγω
κι ολο αυτο το ειναι αγαπημενο
απ’ τ’ ονειρο
τ’ ονειρο πετρα πετιεται τοιχο του τοιχου
αυτή η ζωη ωραια και κοιταει
τ’ ονειρο της πετρας
η πετρα χαρα πετιεται μαζι μου
χωρις ζωη χωρις ειναι
με τη χαρα της που ονειρευομαι
ενα ονειρο πετρα
που πετιεται απο τοιχο στον τοιχο
ε, να οι ανθρωποι
παιζουν πετανε πετρες



με τ’ ονειρο
αυτης της τερψης
ονειρο πετρα που πετιεται τοιχο τοιχο
κι εγω της πετρας
α ονειρο πετρα
των ονειρων.

3

Λοιπον η ζωη τα προσωπα της όλα
ως την αναπνοη του ολου θολου
της υπαρξης.
Μάτια κι αισθηματα
οπως δεντρα και πετρες.
Η αισθηση αυτη
που με υπαρχει οπως τον κοσμο
και παλι αλλη
οπως ολες οι άλλες τα προσωπα της υπαρξης
μ’ αυτόν τονκοσμο
τον τελειωμενο μου
κι ειμαι διπλα του προσωπο
κι ειμαι διπλα του προσωπο
των προσωπων ολων
οπως διπλα στην πετρα στο δεντρο
διπλα στη υπαρξη
οπως τα μαλλια σου.
Αισθηματα
ε, και τινα ειναι να μην ειναι
τι μεσα τι διπλα
τι να αισθανομαι;
Ελα, αγαπη μου, ετσι.

4

Δεντρο, σε κοιταζω
μ’ ενα κοσμο,
δεντρο, σου μιλαω
καθως τα φυλλα σου κινουνται,
δεντρο, εισαι ενα εσυ
να ειμαι ενα εγω,
δεντρο, εισαι δεντρο
ειμαι εαυτος
− αυτο ειναι γλωσσα του κοσμου
ειναι ο κοσμος.
Αναπνοη αγγιγμα των φυλλων
πρασινος κι ανθρωπινος εαυτος
ανθρωπινο και πρασινο εαυτο.
Δεντρο, μιλα μου οπως σου μιλαω,
δεντρο, αγγιζεις οπως ειμαι,
δεντρο, αδεντρο οπως η σιωπη.



Σιωπη γλωσσα δεντρο σιωπη
ανωνυμη αναπνοη.
Ω, γυριζω στο σωμα μου
οπως το δεντρο στο σχημα
εαυτος αυτου
που με κανει
γυριζω αυτο που γινεται
οπως γινομαι
γυριζω γυρος.
Ναι − κι ετσι ζω
δεντρο εαυτος αυτο
της αθανασιας αυτης της στιγμης
που σταλαζει νους αναπνοης
στιγμη σταλα λαμπερη ατέλειωτη
να ειναι αληθεια και κοσμος
μ’αυτη την πετρα το δεντρο
εγω για εδω.
Ετσι μιλαω
το αμιλητο.

Λευκωσία 30-31 /3//2006

5

Κοκκινος ηλιος
με το βουνο με την πετρα
με το χορταρακι
απ’ ολα ως εδω
εαυτος κι αναπνοη
αυτων των πραγματων
η πραγματικοτητα με τελειωνει
να υπαρχω.

6

Μ’ ολα τ’αστρα
ως την αφθονια της αμμου
ως τα κυματα του ειναι
που μ’ αναπνεει
μ’ αυτο το αγαπη χορταρακι
λεπτο πρασινο κι ολοκληρο
που μ’ αφηνει.

7

Πρασικοι λοφοι
η φωνη
η αθανασια στιγμη
ανοιχτη ως γυναικα
αυτη



ως εμενα
ολοκληρον
μετοκαθε χορταρακι.
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της Λαλώς μου

Α

1

Ολα τα ματια λενε το ιδιο
που φυσαει ως την ακρη του λυγερου φυλλου
την αναπνοη μου κι εσενα
ολα τα πραγματα κανουν το ιδιο
που ειμαι εδω και χιλια εδω παντου
οπως η ζωη αυτη και τοσα αλλα απλωμενα
κι ειναι ολα κι ειναι αυτα
που με δειχνουν οπως τα δειχνω
κι η γνωση γνωριζεται
κλαδακι πουλακι κι εσυ.
Ολα ειναι μονο ολα
κι ειμαι με ολα μου ενα των ολων
που φυσανε ολοκληρα
οπως κοβω αυτο το κλαδακι για σενα
πραξη εμενα.

***

Κλαδακι κλαδακι μου φυλλο στα φυλλα
του δεντρου που ειναι αυτο
κι ο καρπος οπως η ζωη με τους καρπους
κλαδακι μου η παρουσια
ολης της απουσιας,
τι γλυκο
που ολα παρουσιαζομαστε
τι μονο
που ειμαι μονος με τα μονα
τι ολοκληρο
που ειμαι
μοναδικοτητα.

***

Η μοναδικοτητα ολα
το προσωπο αυτης της γυμνοτητας.

Γερνει το κλαδακι
αλαφρωνει ο νους μου
πεταει το πουλι



κι ολα ειναι αυτα.

Ερχεται ο νους μου
οπως ο κοσμος
το πραγμα ειναι οπως η αναπνοη μου
που μ’ ανατρεφει σ’ ο,τι δεν ειμαι
και ειναι οπως ο ανεμος
που μ’ αγαπαει.

Ολα ο νους
κι ο νους ολα
μια ανασα ανεμου
οπως γερνει το λουλουδι στην αλαφραδα
κι αναλαφρα πεταει το πουλι.
Ετσι ολα τα ξερω
και ειμαι οπως ειναι.
Ωραια γραμμη ολα απ’ το τιποτα
που αλαφραινει και ειναι
οπως αυτη η αναπνοη
που γινεται νους.
Τι ωραιο τιποτα το καθε τι.

Ετσι ο κοσμος κι ο νους μου τετοιος κοσμος
κι ο,τι οψη κι ο,τι σκεψη
ωραια οπως το πραγμα κι ο οριζοντας
που εχουν το ενα το αλλο.
Αυτο το προσωπο
το προσωπο μου.

***

Η ορμη μου.
Κι ειμαι εδω.
Κοιταζομαι
αυτος ο απειρος αλλα ολος κοσμος
και το δικο του απειρο ολο απεξω
κι ωραια μαζι αυτη η αναπνοη
κι αυτα που λεει
και μ’ αναπνεει γυμνη.
Ωραια λογια βουνα
γλυκια συναισθηση θαλασσα
κι αυτη η οντοτητα η απλα
λευκο επιπεδο
ν’ ανατελλω ας πουμε ηλιος
η αερακι αυτοϋπαρξης.
Ειμαι. Δεν ειμαι.

*

Τελειωνει το φυλλο τελειωνει ο κοσμος



τελειωνω
λοιπον;
Ο λογος τελειωνει
οπως το νερο υψωνει το δεντρο
και λαμπουν οι καρποι
και την ωραια γεωγραφια σβηνει η φωτια
και λαμπει ολη ολος ο λογος
και λεει αλλα νερα κι αλλα φυλλα.

Ετσι το λογο τελειωνω
τελειωνομαι.

*

Ετσι ο ηλιος
κι ολα ηλιοι τα συμπαντα
οπως το αμμουδακι.
Τελειωμα κι αρχη
και τελειωμα, ηλιος κυκλος.
Κυλαει ο ηλιος κυλαει το ολο
κυλαει ο κυκλος
αρχη και τελος διχως τελος κι αρχη
κυκλος οπως το σχημα
της γυμνοτητας
της ευκοσμιας του κοσμου.
Κοσμος κι αλλος κοσμος
εγω κι αλλο εγω
προσωπο οντοτητας
και να τι να,
γινομαι το γινωμενο και το γινομενο.

Ειμαι η ορμη μου.

***

Λοιπον ηρθα εχω ερθει ερχομαι
ζωη
οπως γλυκια μου εσυ
το πρασινο βλασταρι που κανει
το αδειο οστρακο των ολων
η ωραια ασπρη ολοκληρη πετρα
που πεταω απ’ το ειναι στο ειναι
κι ολα λαμπουν το δεν ειναι
ειμαι ζωη με ολα.
Ο,τι ολα μπορω και θελω.

Και γερνει το κλαδι
γερνω σ’ αυτο το χωμα
παντα κυλαει το νερο
κι ειναι παντα ποταμι



στο δεν ειναι που ερχεται
σταγονα αυτη σταγονα η αλλη
κι ωραια εγω προσωπο
κι αλλο προσωπο εγω
του ερωτα του θανατου
του προσωπου λαμψη του απροσωπου
οπως εισαι οπως ειμαι η γυμνοτητα με το νερο
γυμνοτητα ποταμι
αυτης της ζωης.

Ζω η ορμη μου.

Κι ας πουμε η ορμη γινεται
ορμαει ολοκληρο τ’ ωραιο τιποτα
του ειναι και δεν ειναι
οπως συμπαντα στο αδειο
και το αμμουδακι στ’ αμμουδακια
στην απλα αμμουδια της θαλασσας
αυτης που υπαρχεις εσυ
πραγματικη και τελεια
γυμνοτητα.

Η ορμη μου ειναι γυμνη.

2

Απ’ τον υπνο ως τον ξυπνο
αυτο που ζουμε ζωη
απ’ τον ξυπνο ως τον υπνο
το πραγμα του ονειρου.
Αφημενος του υπνου
κρατημενος της ζωης
πού αφηνομαι πού κρατιεμαι;
Ο τοπος της ζωης κι η ζωη της πατριδας
ο τοπος του ατοπου
γυμνα ματια για νηματα νοηματα
που ανεμιζουν και λαμπουν
το φως της πατριδας,
ειμαι η πατριδα μου κι ο τοπος μου
γυμνος ζω.

(Κοκκος χανεται ο χρονος
διαφανος στα ωραια
κι ολη η γνωση μου γραμμες γυμνοτητας
ειμαι ας ειμαι δεν ειμαι αυτο το σωμα
κρατημενος της ζωης ως αφημενος του υπνου
κι ολοκληρος τ’ ονειρο).

***



Ενας ηλιος γεννηθηκαμε
γεννηθηκαμε ενας ηλιος
αερακι της υπαρξης
κι ελαφρος εαυτος.
Ειναι πετρα ειναι χορτο ειναι πουλι
οπως ειμαι
κι ο,τι ειναι ειμαι αλλιως
οπως ειμαι ο,τι δεν ειμαι.
Λοιπον ωραιος κοσμος
ενας ηλιος και χιλια
χιλιοι ηλιοι κι ενα
μ’ αυτη την αυρα αληθειας και γνωσης
που μ’ αλαφραινει ως τον ανεμο
και ειμαι δεν ειμαι
και υπαρχω στο να μην υπαρχω.
Τωρα οπως τοτε
τοτε οπως τωρα.

*

Ετσι.
Κι ειμαι μ’ αυτη τη ζωη
αυτο που ολα λενε
και δεν το λενε
η πετρα το χορτο το πουλι
κι η αυρα εαυτος
η ανασα αερακι
αναπνεω δεν αναπνεω
εγω και τι εγω
εαυτος και πραγμα
των πραγματων ως τον εαυτο τους
που τελειωνει περιγραμμα
στο ουτε ειναι ουτε δεν ειναι
ολα οπως τιποτα
τιποτα οπως πετρα χορτο πουλι
κι εγω στο ειμαι δεν ειναι
και ειμαι που δεν ειμαι.

Νους λογος αυτη η οντοτητα
αυτου του εδω
ανοιγω τα ματια ναι
κλεινω τα ματια οχι
τα ματια μου μεσα κι εξω
παντα.

***

Ηρθε το πουλι
οπως ερχοταν



το θαυμα
να κατσει στο κλαδι
που στερεωνα δεντρο
στο γυμνο χωρο των πελματων της νεοτητας.
Ηρθε να το
θαυμα παρουσιας
μικρο λαλημα
θαυμα του πραγματος.
Το κλαδακι το πουλακι το αντικειμενο
τωρα
οπως το χερι μου η κινηση της αφης
ακουσμα αφη
το πουλακι λαμπει ολοκληρο
καθως ολοκληρος ζω
τωρα
εδω αντικειμενο
αυτης της αισθησης
που ειμαι ολοκληρος
της απλας αυτης ως το γαλανο
να φαινεται τωρα το αντικειμενο
οπως το νερο που ειναι ολο στ’ αλλα
και το πινω τωρα
οπως το πουλι
θαυμα αντικειμενο
το βλεπω και το ακουω
θαυμα υποκειμενο
του αντικειμενου,
οπως ηρθε το πουλι οπως εχω ερθει
αυτος ο ερχομος στο θαυμα επιπεδο
το θαυμα ειναι
το ειναι θαυμα.
Το κοιταζω.

***

Ολα γινωμενα ωραια το βλεπω
κι ωραια βλεπομαι
οπως κανω
αυτο που λαλει το πουλι.
Κι ειναι αυτη η ανωνυμη αισθηση
που με μεθαει εαυτο
του αλλου εμενα του ολα τ’ αλλα
κι εγω δεν ειμαι
να ειναι ολα τ’ αλλα αυτα εγω,
η κινηση αυτη
του χεριου μου του κλαδιου μου
του χεριου του κλαδιου
του πουλιου που ερχεται
οπως φευγει
το θαυμα ολα ενα ειναι



πουλιου κλαδιου εμενα
το ειναι λουλουδι χρωματα ανεμου
μυρωδιες κι αφες εαυτου,
αυτος ο εαυτος εγω,
πετρα οπως κοσμος.
Αυτος εγω
κι αυτος ολος ο ιδιος
να κυλαει πετρα και καρπος
το ειναι δεν ειναι
ειμαι δεν ειμαι.
Αυτος ο κοσμος.

***

Κολυμπαω θαλασσα συννεφα
ψυχη και ολα προσωπο
κοιταζω οπως ζω.
Ζωη μου του ωραιου ολου
κυματα αυτης της θαλασσας
πνοη αυτα τα συννεφα
με λεει η υπαρξη
κι ειναι ωραια ειπωμενη.
Ειμαι μ’ ολα
και ειναι ολα, κι ολα αυτα.
Κλαδακι πραγματα πετρα
αγαπημενο τελειο νερο
κλαδακι ονειρα των ονειρων
λαμπερες στιγμες αληθεια.
Ονειρευομαι
κι ολα ειναι τ’ ονειρο τους.
Ο εαυτος ειναι αυτο.

*

Θα τους το πω τελειος
οπως ειμαι
βγαλμενος σ’ αυτο το τωρα
σ’ αυτο τον κοσμο που δεν εχει ονειρο
θα τους το πω αγαπημενα
η γλωσσα μου ολοκληρος
αυτης της πατριδας που παταω
και περπαταω παντου.
Μπορω το εδω μπορω το εκει
ολα τα μπορω.
Αυτα θα τους πω
να τελειωσω ολοκληρος
οπως το φυλλο στο αλλο φυλλο
το κυμα κυμα.
Αυτα τους ειπα.



*

Κολυμπαω με ολα
τι το λεω
ειναι ωραια να ειμαι
γιατι να μην ειμαι
αφου ολα ειναι.
Αυτο τ’ ονειρο,
να ρωταω,
ετσι οπως κολυμπαω
αυτης της παρουσιας.
Με τη θαλασσα με τα συννεφα
με τα πραγματα
οπως ολα
η πετρα το γερμα του κλαδιου
η λευκη κινηση.
Τι το λεω
αφου λεγομαι ολοκληρος
τι λεγομαι
αυτο λεγομαι.

Το οραμα η αισθηση το πραγμα
κολυμπα εαυτε
αυτος εισαι που ειμαι
οπως αυτο
που το λεγομαι ευτυχισμενος.

Ο,τι και να πω
κι οπως λεγομαι
ειναι οχι
χαρουμενο να μενει το ναι
τιποτα πραγμα.
Και πραγμα τι.
Η ερωτηση το νερο
με λαμπει καθαρο.

Κολυμπαω.

***

Η σταλα και το αισθημα
φυλλα στο φως του ανεμου.
Εαυτε μου, τι αρχη τι τελος
τι πραγμα τι ονειρο.
Ηλιος και νυχτα
κι ολα τ’ αστρα τωρα
συμπαντα και το χερι μου.
Κυλαει το νερο
η πετρα οχι και ναι
φυλλο ετσι φυλλο αλλιως



κι ολα τα φυλλα αλλιωτικα
και ιδια φυλλα.
Η ψυχη κι ο ανεμος
ενα φως.

Ο ηλιος γλυκος ησκιος
γενναει τ’ ονειρο
τ’ ονειρο των ηλιων.
Αυγη και νυχτα αστερια
ολα τα χαλικια
πριν και μετα και τωρα
εαυτος.
Γλυκος ανεμος ολο το προσωπο
της ζωης των αισθηματων
των ολων πραγματων.
Αυτος ο κοσμος
πραγμα κι ονειρο
νους οπως πετρα
κι αλλιως οπως εγω
ονειρο του ονειρου
πετρα της πετρας.

Το πραγμα κι ο νους
νερο για ολα
λαμπερο
ποταμι σταλα θαλασσα
κυμα ειναι κυμα δεν ειναι
νερο,
η παρουσια μου παρουσια
η παρουσια το πραγμα
πραγμα ονομα του ανωνυμου
που ειμαι.
Το πραγμα πραγμα μου
κι εγω πραγμα
ειμαι ναι.

***

Η πετρα
μπροστα απ’ το γεγονος
ολη η σιωπη
ν’ αναδυομαι
θεατης
η πετρα ξερει το γεγονος
το γεγονος ειναι η πετρα
της γυμνης γαληνης.
Ετσι ανατελλει το πραγμα.

*



Αισθημα οπως ηλιος
ανατελλομαι
ας ειναι αυτος ο κοσμος
μια γλυκια αφη
κι οπως ψιθυρος ουσια
οπως αισθημα.
Ο ηλιος.

*

Ιστορια πετρα
εδω που ειμαι
ολοκληρη
με το κυλισμα της
γραμμη του ονοματος
κι ολη η γραμμη μου.
Πετρα παρουσια.
Κι ολα ειναι
ολα τα ξερω
ειναι ολα
ολοκληρος ειμαι
οπως η πετρα εδω
κυλημενη σταματημενη
γινωμενη ολοκληρη.
Πετρα ιστορια
ολη η γραμμη μου
αισθηση και πραγματα
ειμαι μπροστα μου
ολο πετρα
μονη πετρα
οπως ολα
οπως ολο.

*

Το πραγμα γραμμη οπως η χειρονομια
οπως το αισθημα κι η γλυκα του αδυνατου
οπως αυτης η ζωη που ανακαλυπτεται
γραμμη που φευγει
οπως η απουσια της ωραιας παρουσιας
του πραγματος που γινεται
που κανω αναπνοη
γραμμη ανεμου.

***

Λαμπερο τελειο
διπλες ανεμου
αναλαμπες
αψυχο ψυχη



απ’ αυτη τη μερα
κι αυτη απ’ ολες.
Ετσι πανε οι πετρες
φευγουν ερχονται τα πουλια
εισαι και ειμαι
ο,τι θελει
ο εαυτος και το αλλο
ανεμος αναλαμπες.
Αχ πετρα μου
α πουλι μου
ω αγαπημενη
αλλαγμενη κι εδω
λαμψη.

*

Ο ογκος πραγμα
μιλαει
κι ακουω ολη η ζωη
της υπαρξης.
Ογκος βουνα
βεβαιος
να παιζει αρχη και τελος
αφη μια της αφης ολης.
Λαμπερος κυκλος
κυλαει της απλας
χαλικι λαμπερο.

*

Ολοκληρος ηλιος των βραχων
του μεγαλου νερου
ζει ολοκοκκινος
μπροστα μου
χωρις ολα μου τ’ αστρα
οπως βασιλευει
ως το φως τους
και λαμπω.

*

Αχ τοσα πραγματα
κι ολα ειναι
κι ετσι ωραια.
Κι απ’ ολα ειμαι
απο την πετρα οπως απ’ τ’ ονειρο
απ’ το θελω τωρα οπως απ’ το δεν ειμαι.
Τοσα πραγματα κι ειμαι ολα
οπως τ’ αλλα που ηταν που θα ειναι
κι οπως ολη η αισθηση αρχη ως τελος



ολα αυτα που δεν ειναι άλλα
οπως ολα τ’ αλλα.
Το φυλλο λοιπον
με λεει οπως το λεω
και το πουλι με πεταει
οπως αγαπαω τα φτερα του ωραια
οπως η πετρα ο αιωνας μου
κι εγω ζωη του πραγματος.
Τοσα πραγματα τοσο ωραια
οπως τα ανεμιζουν τα ματια μου
και τ’ ακουμπαω και τα γευομαι ζωη
και τ’ ανασαινω του αερα
του ανεμου που μ’ ανεμιζει
μ’ ολα τα πραγματα αερας πραγμα.
Αχ τοσα κι ειναι αυτα
κι ειμαι αυτος.

Β

1

Ωραιο σταφυλι με τα βουνα
χωρις τα ματια μου με την αναπνοη μου
γινεσαι ολοκληρο
οπως η ζωη μου
ρωγες των δαχτυλων μου
σταφυλι κρεμασμενο με τον ανεμο
που μ’ εχει ολοκληρον
οπως εισαι εδω
χωρις ονομα
λαμπεις.
Λαμπει.

Λαμπερη πετρα
πραγματος.

Ειμαι απ’ τα ματια μου
το νερο περναει
ερχεται και παει
κι ειμαι απο μενα
το νερο μονο κυλαει
αναπνεω κι ειναι το νερο
κι ωραια ακουγεται οπως δεν ειμαι.
Ωραια υπαρχω
μα ειναι η υπαρξη πιο ωραια
κι η ωραιοτητα ειναι αυτο.

Αισθηση πραγματος
κι η καλη αναπνοη



οπως το νερο.

2

Κυμα γλυκο ηχος θαλασσα
οραση σκεψης και ζωης
γλύκα της πετρας
γραμμη της ομορφιας στην αμμο
ανασες του ανεμου
ειμαι γλυκά.
Γλυκα αναπνοης γλυκα σκεψης
γλυκα του πραγματος γλυκα της πραξης
ειναι γλυκο
που ωραια γινεσαι
κυμα κι ονομα
θαλασσα ανωνυμη
θαλασσα μου κυματα.
Γλύκα ωραια
γευση του πραγματος πραγμα.

***

Ειμαι με το χωμα.
Η πετρα.
Κυλαει το νερο κυλαει ο καρπος.
Οικειοτητα.
Βγαινει το πραγμα
μιλαει η αφη
το πουλι ματια
φτερα.
Με την πετρα με τον καρπο με το πουλι
απ’ το χωμα απ’ το νερο
απο μενα.
Ειμαι ενα ειναι.
Η πετρα στο χωμα
με το νερο
πινει το πουλι
τρεφομαι του καρπου.
Οικειοτητα γλύκα.
Με κοιταει η γνωση
αναπνεω γυμνος
οπως ειναι οι γραμμες
χωρις αναπνοη.
Κοιταω τη γνωση
ως τα ματια μου
βλεπομαι που κοιταζομαι
οπως γινονται οι γραμμες.
Η πετρα γνωση.
Ωραια αναπνεω
κι ειμαι ωραια



στο ωραια δεν ειναι
κι ετσι γινεται η πετρα
κυλαει το νερο
γευομαι ουσια τον καρπο
μου πεταει το πουλι
με τα ματια του με τα ματια μου
τα ματια
ολων των ωραιων ολων.
Ειμαι με το χωμα.

3

Ειναι η γλυκα του ασπρου χαρτιου
να γραφω
να δημιουργω τα πραγματα γραμματα
οπως τα λογια γνωση
γραμμες γλωσσα
οπως η θαλασσα γραφει τον αμμο
ειναι η γλυκα της γραμμης
απ’ το χερι μου οπως στον κοσμο
η γλυκα να φαινεται η ζωη
απο ενα εγω
με την πετρα,
η αγαπη αυτη.
Ειμαι η αγαπη να ειμαι
τιποτα.
Και κυλανε
αυτο κι εκεινο ετσι κι αλλιως
οπως το φυλλο τα φυλλα
που ειναι κι ωραια δεν ξερουν
ωραια δεν ξερω
η ομορφια να γυμνωνομαι ζωη
αυτη η αγαπη.
Που αγγιζω γυναικα και μενα
κι ενα λουλουδι
που ολα τα μοσκοβολαει ενα
κι αυτο παιζει ωραια
γευση και σκεψη και πραξη και πετρα
και γεγονος
γινεται με μενα.
Ειναι η αγαπη να ειμαι.

4

Ειμαι απεναντι μου ειμαι μαζι μου
ειμαι με τα φυλλα που βλεπω με το αλλο φυλλο
ειμαι με την αναπνοη μου.
Μιλαω τα λογια μου δεν ειναι φυλλα
τα φυλλα δεν ειναι απεναντι και μαζι μου
τα φυλλα ειναι βλεμμα ματιες οραση



τα φυλλα ειναι πολλα ειναι ολα
οπως ολα ειναι πολλα και ολα
και ειμαι ολο.
Απο φυλλο σε φυλλο χωριζομαι
μ’ εχουν χωρισει ολοι οι εγω
που κανουν αρχη και πανε για τελος
απο φυλλο σε φυλλο αγαπαω
κι ο χωρισμος ειναι αγαπη
οπως απεναντι και μαζι, γλυκια μου,
κι η αγαπη ειναι γλύκα.
Α η αγαπη απο φυλλο σε φυλλο
α η αγαπη ολων των φυλλων
χωρις οραση χωρις εγω
α η γραμμη ως το λευκο χαρτι
των γραμμων των πραγματων
α ο δημιουργος.

Δημιουργω προς το τιποτα
μ’ αυτη τη γλυκα που γινεται πραγματα
οπως εγω γινομαι πραξεις
μ’ αυτη την αναπνοη
που δεν ειναι και ειναι και δεν ειναι.
Αναπνοη και φυλλο μεχρι τα φυλλα
κι αναπνοη και γνωση μεχρι τη λευκοτητα
το ασπρο φυλλο.
Οχι δημιουργια
ποιητης.

Α ωραια δεν κοιταζεται η αναπνοη μου
ωραια ειναι ολα τα φυλλα κι ολα ειναι το τιποτα
να γινεται να γινομαι
ωραια δε ζω καθως υπαρχω
και ζω οπως δεν υπαρχω
τι ωραια που θελω ο,τι να ’ναι
κι ο,τι ειναι το θελω
και δε θελω τιποτα
τιποτα θελω.

Γ

1

Ο νους μου απ’ την πετρα
κι η γευση μου ανεμος
περναει ο ανεμος μενει η πετρα
χωρις γευση νου.

Ειμαι τοσος κι ειμαι τοσα
χορταρακι βουνο συμπαντα



ολη αυτη η αγαπη
που ονομαζει τον κοσμο να εχει ονομα
εγω για ολα.
Μα η αγαπη δεν αγαπιεται
η αγαπη δεν ειναι προσωπο
η αγαπη ειναι ουτε οχι ουτε ναι,
ο κοσμος παει μονος.

Τα πραγματα ειναι μονα
νοημα τους
πετρα ο νους.

Λοιπον πού κοιταζομαι
λοιπον πού γνωριζομαι
λοιπον πού ξερω,
το λαθος της αληθειας.
Ειμαι το νοημα μου
μονάχο.

***

Μιλημα σιωπη σιωπη μιλημα
κυλισμα ψιθυρος νερου
ανεμισμα των φυλλων
ολα τα λαληματα
κι ο πρωτος κροτος ο τελευταιος.
Κι ετσι ο νους
ιστος ανεμου
νηματα κι ενα σχεδιο
των ιστων.

*

Γευση ψυχης ψυχη γευσης
οπως αυτο το ειναι σωμα
που ειμαι που εισαι που ειναι
ολη η γευση
να γευεται
πετρα της υπαρξης.
Γλυκα οντοτητας
ως τη γλυκα ο ερωτας
να κοιταζομαστε
αγευστοι.

*

Κι ας παιζουν τα νηματα
μια γραμμη των γραμμων
η γευση η αισθηση η σκεψη
οπως η πετρα με το φυλλο με το ολο



που την κανει και ειναι
οπως ειμαι με σενα με το τιποτα
μ’ αυτη την αναπνοη μ’ αυτο το χερι
που παιζει την αφη κι ειναι ολοκληρο
με τη δροσια του αερα αυτου
που ειναι δεν ειναι
ουτε ειναι ουτε δεν ειναι
φυσαει κι ετσι μιλαει
και πεταει και δεν πεταει
πουλι κι οχι πουλι
κι οχι εγω κι εγω
αερας του αερα απ’ το αγγιχτο τιποτα
του ανεγγιχτου,
αυτης της αφης που μ’ αγγιζει
ανεγγιχτη ως την υπαρξη
κι ανεγγιχτη της.

2

Το πραγμα μπροστα το πραγμα πισω
φυλλο ετσι φυλλο αλλιως
και πριν εγω εγω μετα
λαμψεις της λαμψης του ανεμου
που γελαει το νερο
το λαλημα κι ο λογος.
Ολα ειναι ναι
και με κοιτανε αγαπημενα
με την πετρα με τ’ ονειρο με την αναπνοη μου
κι ειναι ωραια γνωση
ασπρο μαρμαρο της αφης μου.
Αυτο το τωρα.
Και πριν τωρα εγω μετα
να κυλαει ζωη το νερακι ο αερας
οπως με κοιταει το πουλακι παιζει το φυλλο
πριν τωρα μετα σταγονες
στα ωραια φυλλα των πραγματων.
Τα πραγματα θα φυγουν θα ’ρθουν τα πραγματα
ολο εγω και αλλο
κι ολα τ’ αλλα εγω
που γελανε μονα κι ωραια.
Ειναι κοσμος ασπρη πετρα.

***

Ελα λοιπον ονειρο ελα ξυπνε
φυλλο τον ανεμο
κι ολα ειναι για ολα
πετρα λαλημα ανασα
ωραιος θεος αγαπη
ελα αληθεια να γελας



να γελαω ολος ολα
κινηση ναι.
Η παλαμη μου μιλαει
πεταει το πουλι
το πραγμα πισω και μπροστα
μιλημα κι ακουσμα
ματιά μόνη.
Ελα εσυ αυτου του εγω
να φυγω εγω αυτου του εσυ
μπροστα κι πισω
ανεμος πραγματικοτητας
κι αληθεια ειναι δεν ειναι
αγαπη.
Η αγαπη γελαει
πουλι κι αντιλαμπισμα
πετρα και πετρωμα
γραμμη ετσι αλλιως
αφη αυτου του σωματος
αντρας μου γυναικα σου
μιλημα της ζωης.
Ελα οπως φευγεις
φευγα οπως θα ’ρθείς
αναπνοη σιωπη κι αναπνοη
ενω μεγαλωνουν χρονος τα φυλλα
και πετανε τα πουλια
την ακινησια της πετρας
η γυμνοτητα τους
να ειναι να μην ειναι
ω εσυ οπως εγω
που σου υπαρχω
αναπνοη του πουλιου κινημα του φυλλου και πετρα
σταματημενη
μονη.
Ω εσυ μου.

3

Ερχονται τα κυματα η παω εγω
ερχεται εδω η παει εκει
εδω εκει η εκει εδω;
Πουλι πεταει πεταγμα
πετρα ολοκληρη ολοκληρος ανεμος.
Πετρα του νου κα νους του ανεμου
κι η γνωση μου το νερακι
που μιλαει με τις ριζες καρπος.

*

Λοιπον ειναι να ξερω
και ξερω να ειμαι.



Απλα λαμπερη και δυω
κι ανατελλω κι ολο παντα
παντα τωρα η πετρα
ο ανεμος μονος
ανατελλω και δυω
με το ελαχιστο μεγιστο
το μεγιστο ελαχιστο
η χαρα να ειναι.

*

Και λοιπον μονο η ζωη
οπως κοιταζω να ειναι ολο εδω;
Ηλιος ανατελλω κι αστρα δυω
πετρα της ανασας και πετρα γυμνη
παρουσια απουσια.
Κοσμος εγω κι εγω αλλο.

***

Πετρα αγαπη πουλι
κι αναπνοη μου οπως φυλλα τους
ως τα κυματα τωρα και τα κυματα μονα.
Παρουσια απουσια αναπνοες.
Πετρα τιποτα τιποτα πουλι
τιποτα κυματα.
Τιποτα τι
τι τιποτα,
αγαπη.

*

Αγαπη γραμμη αρχιζει υπαρχει αρχιζει
οπως γραφη τη ζωη
και τη γδυνομαι αγαπη
αυτον τον κοσμο.

***

Το πραγμα αποφασιζει.
Κοιταζω την πετρα
κι ετσι με κοιταζει
να μεινει γυμνο.
Το πραγμα ειναι αποφασισμενο.

Η αγαπη αποφασιζει.
Σ’ αγγιζω ολοκληρος
κι ετσι μ’ αγγιζεις
κι ειναι ολα.
Η αγαπη ειναι αποφασισμενη.



Ειναι αποφασισμενο.
Εγω για ολα
εσυ απ’ ολα
να ειναι εδω αυτο.
Η αποφαση αντιλαμπη.

Ετσι κυλαει το νερο το ειναι δεν ειναι
κι η πετρα κυλιεται
ως τα δαχτυλα μου.
Ετσι πιανω την πετρα
πραγμα και πραξη
ως την πραγματικοτητα.
Ετσι η αγαπη να μ’ αφηνει
να με παιρνει να με δινει
να γινεται αυτος ο κοσμος.

*

Κυμα τα κυματα θαλασσα
και γυμνη αυρα γλυκια
γευση γι’ αυτη τη ζωη.

Δ

Τερψη η πετρα ειναι πετρα
ετσι φυσαει ο ανεμος
κυλαει το νερο.
Τερψη το προσωπο μου
δικο μου
κι αντιλαμπη του κοσμου.
Τερψη ο νους μου ειναι η πετρα
νιωθω τις εικονες
κι ολα λενε ναι.

Να γδυνομαι ως τη γυμνια της γραμμης
να φευγει η αναχωρηση
να ερχεται η ελευση
να πετρα
να ντυνομαι ως τον κοσμο.

*

Τερψη μονη τιποτα
γλυκο σαν την πετρα
και σαν την αγαπη
αυτο το εσυ που ζω
η τελειοτητα που μιλαω.
Η τερψη αγαπη



εσυ
που ολα τελειωνουν
και ολα ειναι δεν ειναι
γυμνοτητα εγω.
Η τερψη η πετρα αγαπη
τιποτα μονο του
οπως η πετρα και η πετρα
εσυ κι εγω
η αγαπη μονη.

Η αγαπη γινεται
η πετρα ειναι.

Πετρα της αγαπης.




