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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μανα, εραγεν ουρανον και προσμοιραγαν τ’ αστρα,
κι απ’ τ’ ουρανου το ραγισμαν λιθαρ’ επεκρεμαστεν.
─ Λιθαρι μ’ αγιολιθαρον, μη κατιβενς και κρους με.
Κι ατο κατεβεν κι ευρε με στ’ ουλα τα πονια πανω.
Σαραντα χρονια δουλευσα του λιθαρι μ’ τον πονον
κι αλλα σαραντα δωδεκα της κορης την εγαπην.



88

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
1950

Εχω ενα παραξενο ονομα. Εχει μεσα λυπη, μισανθρωπια, ομορφια
και ασχημια, χαος, φως, σκοταδι, ζωντανεματα κι αγαναχτηση και
δεν ξερω τι αλλο! Μα δεν το θυμαμαι!

Καποιος μου ’πε πως ειμαι βλακας. Δεν ξερω, μπορει να ειμαι, μα
τον ρωτησα πως το καταλαβε. Αυτος γελασε ειρωνικα κι εφυγε.
Σκεφτηκα: Μα, γιατι ειμαι βλακας ; Και γιατι εκεινος γελασε; Δε
μπορουσα να καταλαβω. Βλακεια ειναι αυτο;

Πήγα στο δασος πολυ πρωι. Προτου βγει ο ήλιος Η δροσια στολιζε
λαμποντας τα δεντρα, σα δακρυα βασανισμενης ψυχής.
Σκεφτομουν πολυ. Και τοτε βγήκε μπροστα μου ενας «φιλος» μου.
― Τι σκεφτεσαι χαζε; με ρωτησε.
Εκοψα ενα ροδο, το κοιταξα και του ’πα :
― Εδω βλεπω τη μισή ζωή μου.
― Αρχισες παλι τις φιλοσοφιες; Λες χαζομαρες και θες να μας
παραστήσεις το φιλοσοφο!

Σημερ’ αφησα το σπιτι μου. Πηρα σ’ ενα μπογο μερικα πραγματα
κι εφυγα. Μπήκα στο δασος και προχωρουσα σιγα. Αφου ήμουνα
μουρλος και βλακας, επρεπε να ζήσω μονος μου. Θα ’φτιαχνα μια
καλυβα στο δασος και θα ζουσα εκει. Και θα σκεφτομουνα να βρω,
αν ειμαι βλακας και μουρλος ή οχι. (...)

Ω, ενας ωραιος κρινος. Τι ομορφος που ’ναι- !
Τον κοιταξα καλα, τον χαιδεψα και ξαφνου ρωτησα: «Που να ’ναι η
ψυχή του;».Γιατι τον βρήκα χαμου και δεν ειχε βεβαια ψυχή. Και
σκεφτηκα. Κι η αγριεμενη θαλασσα μου ’πε : «Η ψυχή του ενωσε
δυο ψυχες. Γιατι, για να ενωθουν δυο ψυχες, πρεπει να τις ενωσει
μια αλλη. Ετσι κι η ψυχή του κρινου. Ενωσε δυο ψυχες». «Μα δεν
ειναι εγκλημα αυτο; Να κοψουν τον κρινο και να παρουν εγωιστικα
την ψυχή του για να ενωσουν τις δικες τους!» «Οχι! Γιατι χαθηκε
ενας κρινος και γεννήθηκε ενας αλλος, μεγαλος αγνος με τρεις
ψυχες. Μακαρι καθε κρινος να ’χε τρεις ψυχες!»(...)
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Και γελαγε το ξημερωμα και γελαγε το βασιλεμα και γελαγε τ’
απειρο κι ολα γελαγαν Μα γελαγαν ειρωνικα, καγχαζοντας.(...)
Και ξαφνου χαθηκα! Δεν υπήρχα για λιγο. Και μετα ξαναγινα σαν
πριν, ολος ενα λουλουδι ασπρο. (...)
Κι ειδα ροδατη κορη, ξαπλωμενη σε κατασπρα σεντονια.
Κι ήταν ολογυμνη! Πως εμοιαζε με την παρθενα! Ροδατα χειλια,
μαυρα ματια, αιθεριο κορμι, χρυσα μαλλια, δεν υπαρχαν. Υπήρχε
λουλουδενιο κορμι, ολογυμνο, κατασπρο, αγνο, απιαστο στων
αιωνωνε το κυλημα, που περιμενε το ευγενικο χερι, χωρις αγκαθια!
Κι απλωσα ν’ αδραξω την κορη, και γινηκε λουλουδι.
Κι εχυσα τα λουλουδια μου και τα ’κανα αρωμα. Και χυθηκε τ’
αρωμα στο νιοφαντο λουλουδι και το ’κανε αμυριστο, απιαστο,
γλυκο!
Και νατο τ’ απιαστο το πρωτο, το γεννημα του ασπρου.
Φιλησα το λουλουδι, το χαιδεψα κι εκατσε στον ωριο κήπο.
Βρεθήκανε αγρια εμποδια. Τ’ αγριο το νικας, μα τ’ ομορφο νικιεται;
Ωραιο το λουλουδι, μα η αποφαση που ’μενε ο σκοπος, που ’χαν
μαζευτει ολοι οι ποθοι να τον φτιαξουν δυνατο, ζουσε!
Κι αφησα το ροδο που ’κλαιγε κι εφυγα. Ειπα να το κανω φτερο.
Μα τι θα ’ταν. Τ’ ομορφο ή ο ερωτας;
Κι η μουρλοκαλυβα μου ’πε: «Ο ερωτας».
Για να γινει φτερο ο ερωτας, πρεπει να μη φυγεις εκειθε!
Μα ’γω εφυγα.

Οτι εκανα να πεταξω, μαζευτήκαν τ’ αλλα λουλουδια και γινήκανε
φτερο.
Το ’βαλα μεσα στη μουρλοκαλυβα και κινησα παλι αερινος.

Κι ενιωσα τους αιθερες και κρυφτηκα πισω απο συννεφα,
τραβωντας μπροστα, στον ισο δρομο, που μου φλογιζε τ’ αερινα
στήθια.
Κι οπως πεταγα, η ψυχη μου ευχαριστήθηκε.
Ευχαριστήθηκε πολυ, αφανταστα.
Και ’κει που θα ’χανα το δρομο, γιατι δεν ήξερα που να παω,
παρθενα δροσολουστη, φτιαγμενη με λουλουδια και πονο, που
μολις στα τρισβαθα της ελαμπε αμυδρα ο ερωτας, βγήκε απ’ τα
στήθια μου και μου σταθηκε οδηγήτρα και μου ’δειξε το δρομο.
Και βαδισα ισα ξανα με την παρθενα μπροστα!
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«Ω, ωρια παρθενα γεννημα του πονου και θρεμμα των λουλουδιων,
σ’ ευχαριστω! Εσυ με πας για ψηλα! Στ’ απιαστο! Ειναι φτωχες οι
λεξεις κι ανικανες να σου πουν εκειο που θελω! Μα με νιωθεις εσυ!
Σ’ ευχαριστω, παρθενα!»
Και τραβαγα μ’ οδηγήτρα την παρθενα, για κεινο που δεν το βρήκα
ακεραιο, πραγματικο, οσο ειχα σαρκα, οσο ζουσα κοινα!
Δεν πεταξα πολυ, γιατι ειχα οδηγήτρα την παρθενα.

Και καποτ’ εφτασα.
Μα που εφτασα; Τι ήταν αυτο;
Δεν το ’νιωθα! Δεν το ’ξερα! Γνωριζεις κατι οταν το ξερεις! Ήταν
κατι που μ’ ευχαριστουσε. Και καταλαβα πως αυτο ήταν που
ζητουσα σαν μ’ ελεγαν τρελο! Μα το ζητουσα αληθινο κι ακεραιο!
Γι’ αυτο δεν το ’βρισκα.
Γυρα μου δεν υπήρχε τιποτα. Τα συννεφα λειωνανε και γινονταν
γαργαρο νερο, οι πικρες που υπήρχαν λιγες μεσα μου γινανε γλυκες
κι ολος ήμουν κατι γλυκο, κατι ωραιο, κατι τρανο!
Και σαν εκανα ισα να βαδισω καταλαβα τι ήτανε εκεινο. Ήταν η
χαρα. Ναι ήταν η αληθινή χαρα, το γεννημα του πονου! Και
το ’κανα ολο, ενα φτερο για τη μουρλοκαλυβα!
Κι ήρθαν στα ποδια μου φτερα κι ετρεξα.
Ετρεχα νυχτοήμερα, ωσπου εφθασα, εκει που ζητουσα: Μπρος σε
μια θαλασσα. Γυρω νατο τ’ ομορφο πισω, ζερβα, δεξια, κι εμπρος η
φουρτουνιασμενη θαλασσα.

Νατο αυτο που ζητουσα!
Μα αυτο να ήταν;
Ναι, το ’νιωθα. Εκειο ζητουσα.
Με τραβαγε, μπροστα, ισα. Προχωρησα και ξαφνου βουτηξα μεσα
στ’ αγριεμενα κυματα!

Τι ήταν εκειο που ’νιωσα! Χανομουν, μα ήταν σα να
ξαναγεννιομουν!
Μια βροντή φοβερή γινηκε και η μουρλοκαλυβα γινηκε κομματια.

Μα, ξαναγινε οπως πρωτα και τη στυλωσαν τα φτερα. Και βαδισε!
Για που;

Στην πατριδα της γυρισε!
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Ήταν μακρυ και δυσκολο το ταξιδι.
Μα, η πατριδα σε τραβαει αν θελήσεις να τη νιωσεις!
Κι εγω την ενιωσα!
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ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
1951

1

Δε θελω τ’ αστερια μπροστα μου,
δε θελω ψηλα την ψυχή μου,
οι κακιες μη φυγουν μακρια μου,
δε νιωθει τα τειχη η βουλή μου.

Δε θελω τα υπεροχα σκεψη
και δρομους δοσμενους αφήνω·
τ’ ακαμωτα, τ’ αγνωστα τερψη
θολη στην ψυχη μου ξεχυνω.

Δε θελω τα υψη που χρονοι
το ιδιο υψωσαν πλασμενα·
απολαψη, βουληση μονη
τα διχως μορφή ειναι για μενα.

M’ αγαπη κοιτω τα δοσμενα,
στα ωραια το γονα μου κλινω·
μα αλλου ειν’ ο δρομος μου εμενα,
καινουργια στη σκεψη μου κλεινω.

2

Το τι να κανω; δυστυχω, το γελιο η το κλαμα
μου παει καλυτερα; Μα ποιο μπορει να πεοτον ποθο;
Κλαιγε, μοιρα μου ξεχωρη,’τι παιζω εγω ενα δραμα,
οπου αλλα δειχνω, αλλα ζω ,κι ακομη πιο αλλα νιωθω.
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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
1956-1958

Ζητας τη φωνή στο μακρια,
ψαχνεις τη λυση στο σήμερα,
θελεις τα παντα στο τωρα,

τωρα της ζωής σου η θυμηση
χτυπα τη θυρα της ανυπομονησιας

και περιμενει μοιρολατρικα
την απαντηση σε κεινο, στο κατι,
που ουσιαστικα νομιζεις ακομα

πως υπαρχει.
Σπυρος Σαγιαδινος

Γιατι γραφεις;
Νικος Ματθιοπουλος.

Τι ’ν’αυτο, που το θελω,
τι ’ν’ αυτο τι γυρευω
κι ολα τουτα που βλεπω εδω
τι γυρευω, γιατι ταχα
τι ψαχνω να βρω
οπως ειμαι εδω,
μη μ’ ενα βλεμμα
παιρνω κοντα μου το ρωτημα μου...

Σε περιμενω εξω απο την ιστορια.

Πισω απ’ολα κατι ζει,
περ’ απ’ τ’ ακρα κατι υπαρχει,
κι απο τ΄ανυπαρχτα του νου
που τα λεει κατι ειναι∙
μεσα σ’ ολα κατι ζει,
με το αισθημα μου, τη θωρια σου,
μεσα σ’ ολα κατι υπαρχει.
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Ηταν καινουργιο,
απλο με γεμισε σαν την αληθεια∙
ητανε
τωρα δεν ειναι∙
ειμαι μοναχα εγω.

Ειναι ολα∙
τα που δε βλεπεις
κι αγνωριστα τα σκεφτεσαι,
τα που δε σου ’ρθανε στο νου
κι οσα θα ’ρθουν∙
ειναι ολα κι οσα
δεν ειναι.
Ομως κατι αλλο μεσα σου.

Σαν το αισθανθεις
σε φτανει
σαν το δικο σου.

Τουτο που λες
γνωστο,
που μοιαζει στη ζωη σου,
πως θα το πεις∙
οπως κι αν εισαι, κι αν δεις,
σου ’ναι γνωστο.
Τι αλλο μπορεις να βρεις;

Πως θα ’ρθει μες στην αισθηση σου,
πως θα το νιωσεις,
πως θα το πεις∙
ειναι δικο σου ταχα∙
και θα ’σαστε πολλα
και θα ’σαστε ολα∙
και τινος θα ’σαι εσυ;
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Στ’ αληθεια τι θα πει,
αν πεθανε η ζει∙
το ειδες κι ησουνα μαζι,
τουτο στ’αληθεια τι θα πει.

Μετ’ απ’ τη μπορα
σταει απ’ της αραποσιτιας τα φυλλα
το σωμα σου σταγονες
στο νοτισμενο χωμα.

Μοναχα με τα λογια δε μιλας,
μ’ ολα μιλας και δε μιλας.

Εχω πιο καλο
απο τουτο,
ομως πως θα γινει πιο καλο.

Δε θελω τ’ αστερια μπροστα μου,
δε θελω ψηλα την ψυχή μου,
οι κακιες μη φυγουν μακρια μου,
δε νιωθει τα τειχη η βουλη μου.

Δε θελω τα υπεροχα σκεψη
και δρομους δοσμενους αφήνω·
τ’ ακαμωτα, τ’ αγνωστα τερψη
θολη στην ψυχη μου ξεχυνω.

Δε θελω τα υψη που χρονοι
το ιδιο υψωσαν πλασμενα·
απολαψη, βουληση μονη
τα διχως μορφή ειναι για μενα.
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M’ αγαπη κοιτω τα δοσμενα,
στα ωραια το γονα μου κλινω·
μα αλλου ειν’ ο δρομος μου εμενα,
καινουργια στη σκεψη μου κλεινω.

Ηλιε που βγαινεις
στα ουρανια
και παλι
αφεντης,
σου ψαλλει
η καρδια που τη δενεις
με χιλια στεφανια.

Eγω ο ταπεινος
σε θωρω να γεννιεσαι
μεγαλος,

τρανος, φωτεινος
να κυλιεσαι.

Mη μας κοιτας, περήφανε,
εδω
να ζουμε ξερουμε μοναχα.

Πρασινο μήλο
κι η θαλασσα.

Bγαινει
απ’ ολα.

Ενα
ναι.
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Mεγαλη
ασπρη
πετρα.

Kοκκος
στην απλα.

Ελα στη βαρκα μου, καλή,
γλυκο το κυμα σε καλει
και δροσερο τ’ αγερι.

Bαλε την κομη σου πανι
και τα χερακια σου κουπι
και θα οδηγαει τ’ αστερι

της οψης σου. Kαι σεργιαναει
κι η βαρκα το νερο πεταει
στα πλαγια περιστερια·

κι ας δω την οψη σου θαμπη
μεσα στο κυμα που ’χει μπει
και φεγγει μες στα αιθερια.

Δος μου το χερι σου, γλυκια,
με μιαν απαντοχή θεϊκια
το βλεμμα σου με ντυνει·

κι αφου το θαμα της καρδιας
ειν’ της γλυκιας μας πεθυμιας,
το βλεμμα σου ας μου μεινει.

Στις αραποσιτιες
οι σταλες στανε
μετα απ’ τη μπορα
κρυο γλυκο το αγερι
δε θα σε φερει
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μες στο χωραφι τωρα
τα σβολια σε ζητανε
για ερωτα στις χαντακιες.

Το τι να κανω; Δυστυχω: το γελιο η τα κλαμα
μου παει καλυτερα; Μα ποιο μπορει να πει τον ποθο;
Κλαιγε μοιρα μου ξεχωρη,’τι παιζω εγω ενα δραμα,
Οπου αλλα δειχνω, αλλα ζω κι ακομη πιο αλλα νιωθω.

Tωρα να γραψω θελω
για πετρες,
διαβατική την αισθησή μου πανω τους·
θελω να γραψω τωρα
για πετρες,
χωρις την υπαρξή μου
να κοιτω, να νιωθω.

Πανω στη γη
κατω απ’ τα ουρανια
φιδι αφεντης τριγυριζει
και λεει τον κοσμο μας μικρο
κι αλλου κοιταει
γυαλιζοντας στον ηλιο
και στα βουνα αναμεσα στη μουντη βροχή·
στον κοσμο μας
και στη ζωή μας
φιδι τρανοτατο πλανιεται·
ολα μας ειναι υπαρξή του
κι αλλου κοιταει.

Τα ψαρια βγήκαν και φιλουν τα βοτσαλα μες στ’ ακρογιαλι,
ωρα καλή ειναι παλι,
καλή μου,

Μου φτανουν τ’ αλαφρα σου ποδαρακια
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που στον αερα δωθε κειθε ανθουνε.

Γυναικα φιλημενη,
τα λουλουδα ειναι για τα ουρανια.

Aγαπημενε
δεμενε στο νερο των ησκιων, σε θωρω
ελπιδοφορο.

Ω κοριτσακι,
χερακι φιλημενο δος μου να χαρω
τ’ ολοχαρο!...

Ω τα μαλλια σου,
θωρια σου αγνη αχνη γαρδενια με φιλει
χιλιοφυλλη.

Tριανταφυλλενια
την εννοια στα γαλαζια ουρανια σεργιανω
κι αχνο τον πονο.

Bραχια κομμενα
για μενα σκουρα γυρα που πεταν το φως
μου ειν’ ο ποθος.

Aγαπημενες
χαμενες μου στιγμες, γλυκοφτερη θανή
για σας με πιανει.

Aπλα σας χανω...
Tο πλανο που ’φτιασα για σας με κυβερνει
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κι αλλου με παιρνει.

Aβρο μαγναδι
το βραδυ στ’ ανθη που ριγουν χωρις φωνή
με πιανει.

Στην απλωσια
η γυμνωσια του ασπρου βουνου στ’ αστρα μιλα
μ’ ανατριχιλα.

Tο βραδυ,
το χαδι του αγεριου που αργομιλα
στα φυλλα.

Στα αιθερια
τ’ αστερια φεγγουνε κι εγω στη γη γυρνω
σα φυλλο.

Διαβαινω
στρωμενο με ξεροφυλλα το γυρισμο,
γυμνο τον κοσμο.

Bραχια κομμενα,
αλαργεμενα νεφια, και πεταν αητοι
γλυκονυχατοι.

Aστερι
στο χερι σου ’ρχεται κι η κομη απλωνει αχνή,
φωνή με φτανει.

Mην πεις πως το σημαδι
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που βλεπεις πανω στη γραμμή του αχνου βουνου
ειν’ ενα δεντρο,
μην το πεις·
κοιτα τα ως φαινονται.
Kι αν ειναι δεντρο,
θα ’χει τον ήσκιο του στη ριζα
κι εκει θα νιωσεις
πως εισαι κατω απ’ τα γερτα κλαδια.
Ομως μην πεις πως το σημαδι
ειν’ ενα δεντρο.

Aς ζω στην ταχια της στιγμής
και στου απειρου το χρονο,
μιας ροδαυγής τ’ αστερι
ή της νυχτιας ή τ’ ονειρου
στα πληθια κι απο τουτα μονο
κι ας ειμαι πανω απο την υπαρξή μου
κι απ’ το σταματημα ζωής,
δεν εχω κι εχω μονο φαντασιας το χερι
ονειρο γης και τ’ απειρου·
φυλαω τη σταση μου δική μου,
τα πιο αφτιαστα της σκεψης στο κορμι μου.

Θεε τρανε, στο ξυλινο κορμι σου σταζω
μια κουπα απ’ το αιμα μου
(να θυμηθω να κοψω ενα κομματι πιο καλο απ’ το
δεντρο)
εγω, ο μαγος,
και σφαζω σου γυναικα
που ’χει στο στήθος γρατσουνια
(περασε αγαπης νυχτα)
σαν το σημαδι σου
(στο κοψιμο του ξυλου).

Mετρα τα ολα με τον εαυτο σου
και κανε καθε τι δικο σου
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για σενα.
Kαι σ’ ενα που ’φτιασε καλη μια ωρα δωσου
και σ’ ολα θα ’χεις δωσει το δικο σου.

Kοιτα τα ματια μου και πες:
Kι αν ολα ειναι φτιασμενα
ως τωρα...
Aν ψευτικα ειναι ολα...
Kι αν δοκιμασουμε αλλιως απ’ την αρχή...
Kοιτα τα ματια μου και πες:
Mπορουμε!

Ερωτα μ’ αχνα ματια,
χερι παλλευκο, γλυκο,
μονος απομεινα.

Περασε μια κοπελα κι ειχα ενα βλεμμα της,
σα να ’χαμε μια γνωριμια παλια,
σαν ανθρωποι
που βλεπουμε μαζι τον ήλιο.

Ήρθανε δυο πουλια
στο μαρμαρο απανω το πλατυ
με τη στενή την κοψη,
O ΔHMOΣ O AΘHNAIΩN
TON ΔHMON TΩN PΩMAIΩN
EYEPΓEΣIAΣ ENEKEN,
και φυγανε.

Kοιταω τον εαυτο μου,
μ’ αφηρημενο βλεμμα
κοιταω τον εαυτο μου.
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Mου ’ρθε το δρομο μου να δω
αναμεσα στα μαρμαρα εκει κοντα
στου κιονα το κομματι με τις ξεβαθυμενες γλυφες.

Tοπος ελευθερος,
με μαρμαρα καλα βαλμενα,
απανω καθονται γυναικες·
πιο πισω στεκει ενα κιονοκρανο.

Στο στριψιμο του δρομου,
στο πεζοδρομιο, κοντα στο κοψιμο των τοιχων
περναει μια γυναικα
που ’χει το σχήμα των καλων μες στην καρδια μου.

Kατω απ’ τα δεντρα
πανω απ’ την αδελφή μου χλοη,
οπου ειναι τα πατηματα
των κοριτσιων
που περασαν
και σκιες
σα φυσημα ματιας,
σα να ’φυγε η ζωή μου
και να περναει
κει περα,
μου ’ρθε το παν
και παει πιο περα
κατω απ’ τα δεντρα.

Εφυγα φευγω θα φυγω
κοιταω τους καπνους του τσιγαρου
εδω ειμαι στην πετρα ακουμπισμενος.

Kαι πηρε ενας μικρος αερας
στων δεντρων τ’ αραια κλαδια.
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Kαθονται κατω,
αναλλαχτα τα προσωπα,
και περασε,
και στεκουν ολα αναλλαχτα.

Tι θα σου πω ακομη, παλι τι θα σου πω;
Θα σε κοιτω
και θα μιλήσω παλι.
Tι ταχα να σου πω;

Tου χρονου πλήρωμα
ω τεχνη δωρική
κολονα δωρική
ω εκφραση των παντων.

Γυμνη γυναικα
αγκαλιαστη
σε δωρικη κολονα,
οψη λευκη.

Kαθως τη ζωντανή σου παρουσια μπρος μου βλεπω,
σκεφτομαι αχνα
πως να μ’ εκπλήξεις δε μπορεις.
Mου λεν τα χερια που τα χερια μου κρατουν...
Ομως καποια αχρονη στιγμή
σκεφτομαι αχνα
πως να μ’ εκπλήξεις δε μπορεις.
Tωρα εδω η παρουσια σου ειναι ταχα σ’ ολα;
Tο ναι και τ’ οχι δε με φτανει·
λιγοκοιτιεμαι αδρα μες στον καθρεφτη:
το ναι και τ ‘ οχι δε με φτανει.

Δε μπορουμε τιποτα να κανουμε
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και τιποτα δε γινεται ποτε.

Σα να ’ναι να πεθανω για το πιο μικρο,
για υπαρξη ή για ανυπαρξια...
Σπαραζει ο νους και καπου κλαιει η καρδια.
Σαν κατι που δν εχει τη μορφη της υπαρξης
και της ανυπαρξιας τη θαμπή θωρια.
Tου βρήκα τ’ ονομα του:
τ’ οποιο η σκεψη μου ζηταει,
που ολογυρα το βλεπω.

Tι λογο ταχα να σου πω μπορω...
O ισος τοπος και το γαλανο νερο,
πετροχελιδονα πετανε αρια
και τιποτ’ αλλο, κι ετσι ’ναι λαφρια,
γνωστα και τ’ αλλα εδω,
καθως κοιτω
και νιωθω μες στο νου
τα που ’νιωθα κοιτωντας τ’ ουρανου
το ιδιο βαθος, ως τον νιωθω ετσι μεγαλο·
ολα οπως ειναι απλα και τιποτ’ αλλο.

Aφου ’ναι τοσο αυτο
γινεται να μην ειμαι εγω·
μου φαινεται στο νου
κι ειν’ απο μενα περα.
Eιδα την υπαρξή μου ολακερη
ως βλεπω το κορμι μου
κοντα σ’ αυτο· στον κοσμο κλειστηκα
κι ολα μαζι μου.
Ομως, αφου ’ν’ αυτο,
γινεται να μην ειμαι εγω.

Tο ’νιωσα καθαρα,
οχι να πω,
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εβλεπα με καινουργια ματια,
ετσι απλα·
το ’νιωσα καθαρα,
κι ήμουν εγω.

Ολα, οπως ηρθανε, καλα.
Eτουτο που μας ήρθε τωρα
και γυρο βλεπουμε,
ανθρωποι εμεις,
ειναι το που μας βρηκε,
σαν το λουλουδι που ειδαμε
στο μονοπατι εδω
που γερνει το χορταρι τσακισμενο,
μην ταχα θαν το πουμε
σαν να μην το ειδαμε με λιγην αισθηση;
Tουτο μας βρήκε...
Ομως δεν εχουμε πλατια ψυχή
και τα που η αισθηση μας δινει
δεν τα ’χουμε τοσο δικα...
Eτουτο που μας βρήκε
σαν του πιο ηδονικου η ψυχή δικο,
πως θαν το πουμε;
Ολα οπως ηρθανε καλα.
Eιμαστε εμεις.

Πως ταχα τα χαλικια
που τα ’χα μαζεμενα και τα σκορπισα
θα μαζευτουν; Mπορουν;
Tωρα ειναι σκορπια εδω.
Kαθως τα βλεπω μπρουμυτα
με το δικο μου ματι,
μιλω με τη γνωστή φωνή
και το δικο μου βλεμμα.

Πουλι τα φρυδια σου
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θα φυγουν·
μα ειναι ατακτα κι αδρα
και πως θα φυγουν·
κι ειναι ετσι και τα ματια σου
─ το νου μου πνιγουν,
ομως πουλι τα φρυδια σου
θα φυγουν.

Kατω απ’ τον πλατανο την ειδα, μια στιγμη,
και χαθηκε, ετσι, μια στιγμή·
ήταν εδω κι ακουμπησε το χερι στον κορμο,
ηταν εδω,
γυναικα, αυτη,
την ειδα που στεκονταν εδω
και χαθηκε, ετσι μια στιγμή.

Tι ’ν’ αυτο που το θελω,
τι ’ν’ αυτο, τι γυρευω...
κι ολα τουτα που βλεπω εδω...
τι γυρευω, ταχα γιατι...
Tι ψαχνω να βρω κι ειμαι εδω...
Mη, μ’ ενα βλεμμα,
παιρνω κοντα μου
το ρωτημα μου...

Tο βραδυ χτες
ήτανε τρεις κοπελες·
την ειδα, σηκωσε η μια το χερι
κι εφτιασε το φουστανι της στη μεση.
Kαι μου ’ρθε μια χαρα, ετσι μια χαρα.
Tωρα που το ’πα
θα κοιταχτω.

Πισω απ’ ολα κατι ζει,
περα απ’ ολα κατι υπαρχει,
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κι απ’ τ’ ανυπαρχτο του νου,
που το λεει, κατι ειναι·
μεσα σ’ ολα κατι ζει,
με το αισθημα μου, τη θωρια σου,
μεσα σ’ ολα κατι υπαρχει.

Που ταχα να ’ν’ οι δρομοι, τι τους θελω
και που ειμαι τωρα
καθως κοιτω το δεντρο
με τα που ’χω στο νου μου...

Mες στην αυλή μπρουμυτα το ’βλεπα κοντα·
ενα μυρμηγκι κουνησε το ποδι του.
Eιχα κοιταξει γυρο κι ειχα κοιταχτει,
κι ενα μυρμήγκι κουνησε το ποδι του,
μες στην αυλη μπρουμυτα το ’βλεπα κοντα.
Ενα μυρμηγκι.

Ελα, κυμα μου απαλο,
─ τι καλο,
ελα, βαρκα μου αλαφρή
─ το πανι.

Περνα, αγερι μου αλαφρο
─ τι καλο,
κοιταζε, οψη μου απαλή,
το πανι.

Kαθως γυρνας στον κοσμο
ναν το σκεφτεις απλα
νιωθοντας το καλο
ως θαν το λες·
ειναι η θεση σου,
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ετσι σ’ εν’ αγνωρο σου φως
να δεις πως εισαι εσυ.

Εν’ ακρογιαλι, αμμουδια
και θαλασσα πλατια·
καινουργιος ειμ’ εδω
κι ειν’ απλα
τα που η ματια θωρει.

Πως μου γινηκε να ιδω
σα γνωστο για μια φορα
και να ζω
κατι νεο ετσι απλα
τωρα εδω...

Eιναι ολα ο,τ’ ειμ’ εγω
προσωπα γνωστα
κι ο,τι πω
ειναι ολα ο,τ’ ειμ’ εγω
ετσι απλα

Γιατι να μη στο πω
πως η ζωή μας
ειν’ η στιγμη ετουτη
με τη ματια σου
και με τα ματια μου,

Ήταν καινουργιο,
απλο με γιομισε σαν την αλήθεια·
ήτανε
τωρα δεν ειναι·
ειμαι μοναχα εγω.

Eιν’ ολα·
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τα που δε βλεπεις κι αγνωριστα τα σκεφτεσαι,
τα που δε σου ’ρθανε στο νου
κι οσα θα ’ρθουν·
ειν’ ολα κι οσα
δεν ειναι.
Ομως κατι αλλο μεσα σου.

O κοκκος κυλησε μες στην παλαμη μου
κι επεσε αναμεσα απ’ τα δαχτυλα μου μες στον αμμο.

Σαν το αιστανθεις
σου φτανει
σαν το δικο σου.

Oυτε το καινουργιο
ειναι μπορετο
τιποτα να πει
κι ουτε τερμα
ουτε αρχη.

Προσμενω...
ουτ’ αυτο,
να προσμενω.

Περ’ απ’ ολα
μεσα σ’ ολα
κι αλλο·
κι απο τουτα
ολα μαζι
κι αλλο.

Mοναχα οχι θαν τους πω
κι ουτε σε τουτο θα πιστευω.
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Kι ουτ’ αυτο να πω
κι ολα ναν τα πιασω
που ’χω,
ουτ’ αυτο.
Kι ουτ’ αυτο.

Ο κοσμος ονειρο δεν εχει.

Mονο
το πως μου ’ρθε
το που σκεφτηκα
να ξανασκεφτω...

Eιναι κατι
που σαν ξενο
μου ’ρχεται·
ειναι στ’ αλλα...
ομως
σαν ξενο.

Ολ’ αυτα,
και το λαθος,
δεν το δινουν.
Ομως
το πως το ’πα
ας το πω καλο
και το πως δεν το ’πα.

Ομως κατι
θα βρω.
Tουτο
ταχατε δεν ειναι
ως το λεω
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Mην πας για τερμα
κι ουτε πως δεν ειναι
και παλι
ουτε το που ειπα εγω.

Δε μου μενει
ο,τι πω
κι ο,τι μου ’ρθει
και πως τουτα
θελω να τα σβήσω
κι ουτε πως θα πω...

Tουτο που λες
γνωστο
που μοιαζει στη ζωή σου,
πως θαν το πεις;
Οπως κι αν εισαι κι αν δεις,
σου ’ναι γνωστο.
Αλλο μπορεις να βρεις;

Mην πεις «ενας καλος ψαρας»,
γιατι μπορει και ναν το πεις,
δική μου,
μες στην ψυχή μου.
Πες τον με τ’ ονομα του,
πες τον οπως μπορεις.

Mας πήρες
με τη σιωπή μας
κι ο,τι σε μας ζητήσεις,
θα ’ναι με τη σιωπή μας.

Kοιταξα ως εσυ,
ειδα τον εαυτο μου σαν εσενα,
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ομως ο τροπος
εμεινε απανω τους.

Eκεινο που γνωριζεις
δε θαν το βρεις
χωρις αυτο που του ειδες·
ομως ειναι δικος σου ο τροπος.

Πως ξερουμε θα πουμε,
γιατι δεν ειναι μπορετο
να πουμε πως δεν ξερουμε.

Mπορεις να δεις το τι σου ’ρθει
στο που βρεθει·
ετουτο ειν’ η τωρινή σου ζήτηση
που ’ναι το που ζητας.

H σκεψη σου εχει προσωπο
και σκεψη το που δεις,
ετουτο ειν’ η στιγμή σου.

Σαν τις καινουργιες λεξεις
που ακουγα στης ζωής τ’ αρχινισμα
βγαινουν στα ματια μου μορφες.

Δεν ειναι ξενο μας το θαμα,
καινουργιο πως δε θα ’ναι.
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Aντι για κεινο που ’θελα
πήρα αλλο·
πως τουτο θαν το πω,
τι ταχα νοιαζει·
κατι ήρθε
και κατι πήρα απ’ τα γνωστα.

Σκεφτηκες
σε καποιο σχημα
τι βαζω
κι ειδες μετα
τι θα μπορεις να βρεις;...

Tα που ’ρχονται οχι ξενα,
μα διχως σχεση,
μοιαζουν στ’ ανθρωπινα,
οχι ως στον εαυτο του καθε τι,
οχι στο ειναι·
τ’ ανθρωπινα,
ως μου ’ρχονται στο νου,
μοιαζουν στ’ ανθρωπινα,
ετουτο ειναι.

Eκεινο που ’καμες
ολων γνωστων ή αγνωστων
μου δοθηκε μ’ οποιο ονομα·
αν ερθεις και μαζι το δουμε
σιγα θα σου το πω σ’ αλλο κοιτωντας,
οι δυο μας κατι θα ’χουμε
δικο μας.
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Στ’ αληθεια τι θα πει
αν πεθανε ή ζει·
το ειδες κι ησουνα μαζι,
τουτο στ’ αλήθεια τι θα πει.

Mετ’ απ’ τη μπορα
σταει απ’ της αραποσιτιας τα φυλλα
το σωμα σου σταγονες
στο νοτισμενο χωμα.

Ο κοσμος ονειρο δεν εχει

Mεσα στους τοιχους των σπιτιων περναω σκεφτικος
κοιτωντας τους
νιωθω τη μουσική που φτιανουμε
εγω κι αυτοι,
ετσι ως να ειναι
εγω κι αυτοι
καθως να ειμαι
μεσα τους μια στιγμή.

Εχει πιο καλο
απο τουτο
ομως πως θα γινει πιο καλο.

Εφυγε ενα χελιδονι
γεμισε ο τοπος.

Eιναι φορες
που ερχεται το προσωπο μου
πλυμενο
με το γνωστο μου το νερο.
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.
Eιναι σα να θες
να μαθεις το σωμα σου
που το ’χεις
μαζι σου.

Σκιτσο
ως ησουν απο τοτε ως τωρα,
κ αθως ζητω πως εισαι τωρα,
εισαι, ας πουμε, καποιο σκιτσο.

Αλλο πως θα ’σαι
απο το τι εισαι,
αυτο αν δεν εισαι
αλλο πως θα ’σαι...

Σαν τον παλιο το μυθο,
σαν της καινουργιας μου ματιας
που πανω μου τον δενεις,
εισαι, πως θα σε πω·
η υπαρξή σου
παλια με βρήκε
στη λιγη μου ζωή·
κι εισαι η υπαρξή σου
κι η παρουσια.

Mην το κυνηγας και φευγει
κανε το δικο σου διχως να το κυνηγας.

Στήθη στα ματια μου
χωρις μορφή απο μενα.

Tουτος ο αερας που περναει μπροστα στην πορτα
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της καμαρας μου,
ειν’ τα γνωστα μου γυρο,
που τη μορφη μου
δεν του ζητω,
τουτος ο αερας περασε
κι ολο φυσαει.

Mες στ’ ονειρο μου το ποδι της
γυμνο
μεσα στο σωμα μου
και θα βγει το πρωι και που θα παει.

Tο που θα ’ρθει
θα σου πω·
θα ’ν’ απ’ τον κοσμο.

Ω, πεις δεν πεις,
το ξερω εγω,
ειμαι δεν ειμαι
εγω το ξερω.

Ποιος ειμ’ εγω
που δω γυρνω στους δρομους·
ποιος ειμ’ εγω που θελω
ολα τα γραμματα να τ’ αραιωσω
μες στη γραφή·
δε θα ’θελα αλλο να μιλήσω.

Δεν ξερω τα εξω μου·
σε τουτ’ τη σταση της κουβεντας
δεν ξερω τα εξω μου.

O θεος που μετραει τις ακρες τ’ ουρανου
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με την πνοή
του παλαιου μας λουλουδιου
κραταει το βελος μου
κοντα μου
με φοντο τον οριζοντα.

Eφυγαμε
και το σημαδι μας απομεινε στον ήλιο.
Ήτανε μες στην αρμονια του κοσμου το καλαμι,
το ’κοψες και τι θα παιζεις.

Eιναι κοντα μου
ποσο κοντα μου,
πεταξανε πουλια στον ουρανο,
κοντα μου ειν’ ολα.

Σκεψου χωρις ζωή
Mπορεις ναν το σκεφτεις χωρις ζωή;

Γραμμη το που μπορει να μη σταθει
κι η σταση του μου το ’δωσε τομη·
τ’ αχνο που μεσα μου βρεθει ή χαθει
και το που ζω κι ειναι κρυφο, γραμμη.

Πως θαν το πω
να πω
πως ολα ειναι τουτες οι γραμμες
που θα σβηστουν.

Στην αμμο ξαπλωτος κοιτω
στ’ ακρογιαλο
το μπλε νερο μ’ αφρους που φτανει γυρο,
την οχθη του αμμου,



3939

ολα πλατια κι απλα,
τη σαμακια ξερή και πρασινα τα ρεικια·
κι ως που κοιτω,
το βλεμμα σταματαει
και σκεφτομαι την αμμο εκει.

Παμε να δεις τα προβατα
που ’ναι γνωστα και σβιουν το νου σου με την κινησή τους,
παμε να δεις
που χανονται οσα βλεπεις.
Ελα να δεις γραμμες
και να μου πεις.

Kαθως του μαρμαρου το κοψιμο θα κοψω
κι αλλιως θα γινει
θα πουμε πως μας ειν’ ολα δικα
τις ακρες μας θα δουμε.

H κινηση του,
ως παει στου ποταμιου το κυμα,
να μην πεσει,
─ ειναι μικρο κι ειναι ματια βρεγμενη ─
με τη ζωή του μες στα γυρο
κοντα μας,
να πουμε πως τα ειδαμε ολα,
να μη μιλαμε για το ψεμα της σιωπής μας.

Mονο για μια γραμμη
που θαν τη φτιασω
ή οχι
και τιποτ’ αλλο δε θα πω,
χωρις το λογο και διχως τη σιωπή.

Ελα, πεθυμια μου, να δεις
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στην αμμο μια γραμμή που φτιανω·
αν σβήσει
ή ταχα εσυ οπως γυρο σου φυσικα την αμμο φτιασεις
καθως θα σου ’ρθει,
ελα να πεις
του ποθου σου η γραμμή πως ειναι,
πες μου για τις γραμμες που θα γυρνας στον κοσμο,
μικρο μου δαχτυλο.

T’ αχναρι σου στην αμμο,
συνηθισμενο σαν το χερι μου κοντα του,
δικο μου,
καθως το προσωπο σου.

Mην απαντας
δεν εχει τελος,
σα δεις
πως ειναι περιττο η απαντηση
θα χασεις την ερωτηση
δε θα ρωτας.

Tα προσωπα
σε μια τους οψη ομορφιας
για στιχους τελειωμενους.

Πως ποιημα να σου πω
που εισαι ολη η ποιηση
πως ποιηση να σου πω
που να ’χω πιο πολυ μπορω.

Τουτη τη συμφορα που δε μα;ς βρηκε
και δεν ξεκινησε ποτε
πως ταχα θα την πουμε συμφορα;
Και τουτο που μας βρηκε
ποιος ταχα τ’ονοματισε;
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Καθως τη ζωντανη σου παρουσια μπρος μου βλεπω
σκεφτομαι αχνα
πως να μ’ εκπληξεις δε μπορεις∙
μου λεν τα χερια που τα χερια μου κρατουν...
ομως καποια αχρονη στιγμη
σκεφτομαι αχνα
πως να μ’ εκλπηξεις δε μπορεις.
Τωρα εδω η παρουσια σου ειναι ταχα σ’ ολα;

Το ’νιωσα καθαρα∙
οχι να πω,
εβλεπα με καινουργιο ματι,
εστι απλα∙
το ’νιωσα καθαρα, κι ημουν εγω.

Κι αν θα στο πω το μυστικο,
κι αν μες στα ματια σου κλειστω
τι θα ’χεις ταχα;

Κι αγαπη τοση να ’χα
οσο δικο σου να γινω,
πως θα προσμενεις να φανω;

Κι αν θα στο πω το μυστικο
μια κι εχεις τωρα τον καημο
τι θα ’χεις ταχα;

Που ταχα να ’ν’ οι δρομοι,
τι τους θελω∙
και που ειμαι τωρα
καθως κοιτω το δεντρο,
με τα που ’χω στο νου...
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Μη μου ’μεινε μοναχα αυτο;
μην ταχα τουτο
κοντα του με τραβαει, και δεν το βλεπω
πως μου ’μεινε μοναχα αυτο;

Nα πεθανεις απ’ αγαπη
να πεθανεις με τ’ ακουσμα
με το βλεμμα
στη γνωστή ζωή.

Τι λογο ταχα να σου πω μπορω...
Ο ισος τοπος με το γαλανο νερο,
πετροχελιδωνα πετανε αρια
και τιποτα αλλο, κι ετσι ειναι λαφρια
γνωστα και τ' αλλα εδω
καθως κοιτω
και νιωθω μες στο νου
τα που κοιτωντςα τ' ουρανου
το ιδι βαθος, ως τον νιωθω ετσι μεγαλο∙
ολα οπως ηρθανε καλα, και τιποτ' αλλο.

Δεν ειδα
ποτε τον πονο
γιατι πολυ τον ζήτησα
γιατι εγινε δικος μου
καθως ζητουσα να με παρει.

Ποτε εμαθες
τι θες να γινει
ποτε σου το ’χεις μαθει.
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Mαζευονται στο ενα
σεις μεσα μ’ ολα σας
μαζευονται ετσι,
και διχως ποιηση
γιατι ειναι τουτο ποιηση μοναχα.

Εχουμε ενα δικο κενο
και δεν το νιωθουμε
με τα ολα.
Tωρα μας πρεπει μ’ ολα
να νιωθουμε
εκεινο το κενο μας.
Tωρα μοναχα απ’ ολα
βγαζουμε το κενο μας.

Στην απαλή γραμμή
το χρωμα τ’ απαλο
υψωσα τη μορφή μου
ως ειναι.

Στους τοπους
μ’ ολα τα χρωματα τους
τις πνοες,
τ’ αρωματα
ο θανατος μου ’ρθε στο νου
κι ειπα δεν ειναι πουθενα να πω.

Tης πεταλουδας ζήτησα το βλεμμα
στο πεταμα,
στη σταση,
σ’ ολοκληρη,
σ’ ολο τον κοσμο
και σταθηκα μια στιγμή
κοιτωντας μια πεταλουδα.
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Ενα αισθημα παλιο,
εν’ αρωμα,
μια γνωση, μια πνοή,
τον τοπο
ζητω,
κι ειναι που τα ’χω.

Bρηκα στον κοσμο μια συνεχεια
σε τουτ’ τον τοπο
γιατι πως σ’ ολα σκυβω
που πριν μου κι ως τη βλεπω θα ’χει,
για τη συνεχεια της ζωής μου,
με τις χαρες, τις λυπες στο γαλαζιο τ’ ουρανου,
ολα κατω απ’ το ιδιο·
βρήκα στον κοσμο μια συνεχεια
γιατι τη θελω τωρα
για τη ζωή μου.

Δεν ειναι
το ησυχο αγερι στα κλαδια
με την πνοή της ανοιξης που θα ’ρθει
απ’ το χειμωνα,
δεν ειναι η λεπτη χαρα μου,
γιατι πολυ το νιωθω.

Ζηταμε το κρυφο κλειδι που το ’χουμε στο χερι μας
και θελουμε κατι να κανουμε. Zουμε για να κανουμε κατι γιατι ο
μυθος μας εβαλε να κανουμε κατι, για να υπαρχει αυτο το κατι, τ’
ονειρο μας, γιατι τ’ ονειρο μας ειναι ολο το «γιατι».

Kι αν θανατος μας εβρει στο βουνο,
θα ’μαστε στο βουνο
και θα θυμομαστε τον τρομο μας
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σα στεκουμε ιδιοι
με τη ρυτιδα μας στο μετωπο την ιδια,
θα ’μαστε εμεις
στον καμπο ή οπου
κατω απ’ τον ιδιο ουρανο,
θα ’μαστε εμεις.

Eτουτο που εγινε
το νιωσαμε πολυ,
θα πουμε
πως εγινε.

Kι αν ερθει το πρωι,
σαν ολη η πλαση ανοιγω,
κι αν ερθει, το μπορω
να βλεπω το μπουμπουκιασμα
και τα ξερα τα φυλλα.

Tο προσωπο σου δεν ταιριαζει
στον τοπο
που ’σαι νεκρος·
ειχες τον τροπο κι εχεις
να πας αλλου·
κι αν μας επήρε ο θανατος σου
δεν ήρθε τουτη τη στιγμη.
Eτουτο το γαλαζιο
που ολα τα ’χει μεσα του
με παιρνει
κι οσο να του δοθω εχει κι αλλα απεξω,
ετουτο το γαλαζιο
ματια κοπελας σ’ ολο της το σωμα,
κατω απ’ τον ουρανο,
κοπελα αισθηση μιας στιγμής
στης σκεψης το γνωστο.
Ενα κομματι τοπος
με παρουσια κι ελλειψη,
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κοσμος με την οικεια παρουσια,
τοπος με παρουσια μες στον κοσμο.

Πως θαν το πω,
η αισθηση ηταν μιας στιγμης
οπως με παιρνει·
ετσι οπως το ’νιωσα πολυ,
δε θαν το βαλω πουθενα,
μονο θα σκυψω
μ’ οσα θα μου ’ρθουν και θα νιωσω
χωρις γνωριμια ή οχι
το ολο ή σε μιας στιγμής συγγενεια
θα νιωσω αναμνηση
και θα παλεψω τη γλυκια την παλη
ναν το λυσω.
Θα βλεπω
το προσωπο μου
καθως στην παλη του θα ψαχνει να με βρει.

Ω τουτη η μερα
κι εχω κοντα μου την ψυχή μου
κι εχω τη ζήτηση κοντα
κι ετσι γυριζω λευτερος
κι ετσι το προσωπο μου βλεπω.

Εχω τη ζήηηση κοντα μου
και βλεπω
και λεω
οπως το βλεπω ειναι
οπως απλωνω την ψυχη μου τουτ’ τη μερα
ετσι ειναι·
και βλεπω
στο σήμερα πως νιωθω
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πως ειμαστε ομοιοι·
και βλεπω
πως ειμαστε
εγω,
που τουτ’ τη μερα
εχω την ποιηση.

Ηταν ολα στο γαλαζιο
ήταν ολα
τ’ ουρανου,
οταν δεν ήταν αυτο,
ήταν η ποιηση στ’ αδρα σου
ήταν ολα ετσι.

Θα πω για το πως βλεπω
για το απλο
με τα οσα εχουν,
θα πω για τη συναισθησή μου
στα οσα κι οποια,
για τουτα που θα πω,
ως μενω εγω
στ’ απλο
κι ετσι θα πω
το ποιημα που θα γραψω.
Για τουτο που με παιρνει
να νιωσω και να πω,
και ειναι για τη ζήτηση, τη λυτρωση
που ειναι σε τουτα που θα πω
σε τουτα που ειπα·
σε τουτ’ την ποιηση με τη συναισθηση και τη ματια μου.

Δε λεω πως ειπα
και τιποτα δε θελω,
ειν’ ολα τουτα
χωρις να πω γι’ αρχη και τελος·
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ειν’ ολα τουτα
κι ολα να γινουνε μπορουν, να εχω·
να γραψω τουτ’ το ποιημα
για το απλο,
τουτο το ποιημα
που κομματια
δεν ειναι,
ειναι στην ποιηση.

Aυτο που ειπα δεν αρνηθηκα,
η αρνησή του
ειναι το προσωπο μου
που ετσι το ειπε.

Kι ετσι θα πω·
και ζω
και νιωθω και ζητω.

Tο παψιμο του λογου
και στεκω και γυρνω
με πανω μου το παψιμο
και με την ποιηση.

Εχω ενα εγω γυμνο
διχως τους ανθρωπους
που τη γνωση δε ζηταει.

Δεν ειναι το τι δε θα πω
το τι θα πω.
Φτιανει το λογο στην αρχή
που δινει
με τουτο που δεν ειναι μυστικο
και σκεψη,
το προσωπο μου που μου δινει,
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που δεν ειν’ ο χωρος.
Δεν ειναι η πεθυμια,
το προσωπο δεν ειναι.
Eκεινο που δινει λυση
εκεινο
που τιποτα δεν εχει απεξω.

Δεν εχει σχήμα
κι ετσι αρνηση δεν ειναι.

Σα θες
κατι να πεις
και σ’ ενα παντα πας,
παρε, ανθρωπε, τη λυση,
μα εγω θα γινεις.

Δε μπορουμε τιποτα να κανουμε
και τιποτα δε γινεται ποτε.

Χιλιες αρνησης μορφες θα πιανω
ωσπου μ’ ενα τετιο ντυμα να πεθανω.

Τωρα εινει η ωρα ακι για χτες και γι΄αυριο και για πάντα.
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ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ
1955

Kατω στον καμπο στ’ ακροθαλασσι
κυλαει τ’ αγερι σιγανο xαϊδευτικο,
φιλαει τον αφρο μες στα χαλικια
− κυλαει η ζωη.
Ανεμοπαιζουν κρινα∙
καπου μακρια στην αμμο, ξερω,
μια μαργαριτα σιγοσειεται∙
ενα πουλι τα χναρια του αφησε∙
μπορει και να ’ν’ αυτη η σταχτια κουκιδα,
εκεινο που πεταει,
και ξανακαθισε.
Το κυμα φτιανει
λιγοζωες γραμμες,
μπορει και τουτο ναν τις βγαλει
− βγηκανε λιγο στη ζωη
σπρωγμενες,
φιλουν την αρμυρη δροσια −
θα ’ρθει γλυκο ενα κυμα ναν τις σβησει
και θαν τις χασουμε
σαν τις στιγμες μου,
σαν τις αναμνησεις∙
μπορει και να ’ναι οι ιδιες
που βγηκαν παλι
εδω κι εκει,
μπορει και να μη βγηκαν,
να μπηκανε στη θαλασσα∙
τα κυματα γραμμες αγκαλιαστα
τις φερνουνε
και τις γλυκαπιθωνουνε
στη νοτισμενην αμμο
στη δοσερην αρμυρα∙
περναει
φιλαει τ’ αγερι τη δροσια στην αμμο,
την παιρνει και ξαναρχεται
και ξαναφευγει
− πουθε μας ηρθες αλλαγμενο
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η μη δεν εισαι εσυ…

Της αμμου οι κοκκοι ανατριχιαζουν
καθως το μυρο μεσα τους διαβαινει.
Εδω εν’ αγριολουλουδο
ξεπεταξε πρωτογονα ανθη
που αχνα περνανε στις αισθησεις
− λουλουδια λιγο πανω απ’ την αμμο
που σιγοσειεται απ’ τ’ αερι
μιανου αγριολουλουδου λουλουδια,
π’ ουτε δικα του ειναι,
π’ ουτε και του μιλανε,
κι αν τα κραταει στην αγκαλια του∙
στεκουνε μες στην αμμο
που γυρο ανατριχιαζει
─ μπορει και να μην ειν’ απο τ’ αγερι∙
εν’ αγριολουλουδο κοιταει τον ηλιο
και ξεροτριζει μοναχο στην αμμο,
εν’ αγριολουλουδο κοιταει τριγυρο τα βουνα,
εν΄ αγριολουλουδο κοταει τα νεφη…
Μα η αυρα μαλακη και δυνατη
το ζωνει
και το χαϊδευει
και το φιλαει
και του γελαει…
και το βουταει στην αμμο
που ανατριχιαζει,
που αιγοσειεται
σαν την περναει το μυρο,
σαν την κυκλωνει
και σαν την ξεκουκιζει
και σαν τους κοκκους εναν εναν
χιλιομετραει,
κανενας μην του φυγει.
Εν’ αγριολουλουδο
─ και μια ζωη
και μια καρδια
κι αγαπη
και ματια,
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και σκεψη.

Τα βοτσαλα αργοσειoνται με το κυμα
− κυλαει η ζωη −
ενα χαλικι λαμπει με τον ηλιο
κι ανταυγειες αργυρες
πεταει στα νερα.
Και παει,
μπορει και τουτο να ’ταν
− χαλικι οπως τ’ αλλα.
Πιο πανω αλλο αντιφεγγιζει
και κει εν’ αλλο, κι αλλο∙
ανταυγειες γυρα,
ολουθε ανταυγειες∙
κι η θαλασσα∙
εδωθε κειθε λαμπυριζει
και τρεχουν φωτεινα σημαδια στα νερα της
και τρεχουν
− τα χερια μου τεντωνω
και φτιανω μια ταχυτητα
που μεγαλωνει −
κυλιωνται
και μπερδευονται
και ξαφνικα τιναζουν τη θωρια στα ουρανια,
σα χορευτες
με μελη αρμονια,
σα χορευτες που νιωθουν μεσα τους
την κινηση
προτου την κανουν
ολακερη,
και σα ναν την κρατουν στη χουφτα ειναι,
οταν την κανουν∙
τρυπουν τα νεφη,
που βγαζουν ροδινο ατμο
και την πληγη τους
γυρνανε προς τον ηλιο.
Και τρεχουνε στα ουρανια
και μοιαζει η μια
σα να ’ναι η ιδια
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που παει στ’ αλλο απειρο∙
σταγονες φωτεινες∙
γενναει απαλο το κυμα
μικρους διαμαντινους αφρους,
σιγο, σα διαφανο υγρο βελουδο,
με φουντωτα ξεκλωστισμενα κροσια.
Μπορει κι αυτη η σταγονα να ’ναι
που ανταυγεια ταξιδευει στα υψη.
Τα βοτσαλα
σκουροχρωμα,
απο πολυν καιρο,
αργοκουνιωνται.
Ετουτο, που σαν αγνωστο
το κυμα περιμενει για να παιξει,
δεν ητανε
που φωτιζε τα νεφη αντικρυ…
Σκουροχρωμα τα βοτσαλα.
Στα ουρανια τρεχουνε σταγονες,
μια δω, μια κει,
απανω η κατω,
κοιτανε γυρο τους∙
τα νεφη ταξιδευουν
γαληνια, ροδινα
και δεν κοιταν τους ξενους.
Στη θαλασσα
το ροδινο κορμι τους καθρεφτιζουν∙
στα ουρανια τρεχουνε οι σταγονες
και δεν κοιταν τους ξενους∙
αργοκουνιωνται τα χαλικια
σκουροχρωμα,
μια λαμψη,
ετουτο ηταν
και τ’ αλλο λαμπει,
σκουροχρωμα τα βοτσαλα
και διαμαντενια.
Καπου στην αμμο,
μακρια η κοντα,
τριγυρο η αλλου,
εν’ αγριολουλουδο
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αργοκουνιεται
− το ξερω∙
του λειπει εν’ ανθι,
εδω ητανε,
που ειναι;
Το ειδα∙
εν’ ανθι γελαστο,
που φιλαγε τ’αγκαθια του κλαδιου
κι ας ηταν ξενο.
Μα τωρα λειπει.
Εδω ητανε…
Μπορει και να μην ητανε
σ’ αυτα τ’ αγακαθωτα κλαδια,
πιο πανω απο την αμμο,
που αναλαφρο αερι
την ξεκουκιζει.
Να, το θυμαμαι,
μπροστα μου το ’χω…
ω, νατο τ’ ανθι
μες στον αγκαθωτο
δικο του καλυκα,
γελαει,
ομως σαν ξενο φαινεται
και σα νεκρο χλομο.
− Δεν ησουνα, ανθι, πριν εδω,
δε σ’ ειδα;
θυμαμαι
και πως γλυκα
− σβιονται οι γραμμες στην αμμο,
ξαναγεννιονται.
Κι αν ησουν κι αν δεν ησουν,
τα βοτσαλα ειναι σκουροχρωμα
και διαμαντενια,
το κυμα απαλοτρεχει,
και φωτεινες σταγονες
παιρνουν το φως πιο γρηγορα να τρεξει
και καθρεφτιζονται τα νεφη στα νερα
− κανενα δεν κοιταει τους ξενους…
Γιατι ειναι φιλοι!...
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Κατω στον καμπο στ’ ακροθαλασσι
κοπελες παιζουν και γελουνε
κι ανεμοπαιζουν τα μαλλια τους
και τα φορεματα
απλωνουνε φτερα
και τρεχουνε στα ουρανια.
Κατω στον καμπο στ’ ακροθαλασσι
φωνες και γελια,
κοπελες παιζουν και μιλουνε
και λενε μυστικα,
για ναν τα ιδουνε
τ’ απλωσανε στ’ ακροθαλασσι.
Και βλεπουνε τα μυστικα τους
και τους γλυκοσπαραζουν την καρδια τους∙
και ταζουνε χιλιες φορες
εκεινο που ακαμωτο
χιλιες φορες τους φαινεται,
ναν το φυλαξουνε ως που ητανε
σαν τους το δωσουνε,
σαν παρουνε την παρθενια στο χερι.
Δε θαν τηνε πεταξουνε.
στολιδι θαν τη βαλουν στην καρδια τους,
τους κορφους τους φωτια να πλαθει
ο γητευτης∙
και θαν την εχουνε γλυκια αδερφουλα,
θα καθουνται μαζι
και θαν τα λεν,
σαν παντα,
παλια και τωρινα,
για κρυφογελια
και για νυχτιες με χερια δυνατα.
Παιζουν, γελουνε
στ’ ακροθαλασσι…
Και ταζουνε το που τους φαινεται
καλο
και ναν το κανουνε μπορουν.
Κρυφογελα και μυστικα
και βγαλανε τους κορφους τους
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και βγαλαν το κορμι τους
− και δεν κοιτουν τους ξενους,
μηδε κι εκεινοι.
Γελουνε, παιζουνε,
φιλουν τα μυστικα τους
στα βοτσαλα αναμεσο
και σους αφρους.
Ναν το βρουνε μοναχα…

Κατω στον καμπο, στ’ ακροθαλασσι
μορφες καινουργιες
σιγαναπνεουν.
Και ξερουνε τις χτεσινες,
και κεινες ειναι μεσα τους,
στα πλατια τ’ ουρανου
και κεινα σ’ ενα νεφι
και τουτο στην καρδια.
Κατω στον καμπο, στ’ ακροθαλασσι,
ετωρα η τοτε,
μια νια κοιταει τον ηλιο
κι εχει το χερι της στα ματια πανω.
─ Τι κι αν σου το ‘ταξα,
τι κι αν σου το ’πα…
Κοιτα τριγυρο γυρνανε νιες,
γυρο στην αμμο.
─ Ομως που να ‘ναι;
δεν τις θωρω.
− Γλυκε,
καλε μου,
εν’ ανθι λειπει
απο ’να αγριολουλουδο που ξερω,
εν’ ανθι που ητανε,
που στεκει μες στον αγκαθενιο καλυκα του,
εν’ ανθι χαμογελαστο,
χλομο σαν πεθαμενο,
που τρελοπαιζει.
εν’ αγριολουλουδο
που μπορει να ειναι.
Εδω, εκει,
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κοντα, μακρια στην αμμο,
μπορει να ειναι.
Καλε,
Γλυκε μου,
τα στηθια φιλησε μου,
με βλεπεις
─ εν’ αγριολουλουδο
μπορει να ειναι.

Κατω στον καμπο, στ’ ακροθαλασσι,
εν’ αγριολουλουδο ειδα.
Και βοτσαλα
σκουροχρωμα
και διαμαντενια,
χοντρα,
κοντα με τις γραμμες,
που φτασανε
και σβησανε
και φτιασανε τα κυματα,
και φωτεινες σταγονες
και νεφη
─ κανενα δεν κοιταει τους ξενους,
γιατι ειναι φιλοι,
γιατι ολα ειναι μια καρδια,
καρδια,
που βλεπεται,
που τρεχει μεσα της
─ ειν’ ολα απειρο ─
η κι εξω.
Καρδια,
καλη μου,
την κομη χαϊδευε μου
και φιλα μου τα ματια.
Καλη,
σε νιωθω μες στην αγκαλια μου
κι εισαι δικια μου,
τα ματια σου
μες στην ψυχη μου
με βλεπουνε.
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Το χερι σου, καλη,
ναν το φιλησω,
να σε κραταω.
Και να ’χω πλανο βλεμμα,
ενω σαν αγαλμα
σε μεγεθος σωστο
κραταω λιγο τοπο.
Γελαω, καλη, με βλεπεις;
Μανουλα μου, μανουλα. μ’ ειδες
που γελασα;
μπορω να τραγουδαω γελια.
Μ’ ειδες, μανουλα,
με βλεπεις που ’χω αγκαλιαστη
την αδερφουλα;
Μανουλα, μια καρδια,
που κλεινει και τα εξω της,
που κοβονται
αναγλυφα απ’ το τιποτα.
Νατη, μανουλα, η καρδια,
τη βλεπεις, σπαρταραει…
δεν ειν’ αυτη,
δυο ματια βλεπουνε
τα σπαρταρισματα
και λενε:
τουτη ειναι..

Μανουλα, βλεπεις πως γελαω
και πως κραταω

την αδερφουλα αγκαλιαστη…
Το χερι σου, αδερφουλα.
Μανουλα, κλεισε με, μανουλα μου.
Κανενα ξαφνικο μην ερθει,
μανουλα,
που ο πατερας σ’ εδωσε σε μενα
κι εσυ σ’ αυτον.

Κλειστε με, φιλοι μου,
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καλοι μου.
Εδω η καρδια μου, εσυ γλυκε,
καλη αδερφουλα, κλεισε με
─ καρδια που σπαρταραει…
Εν’ αγριολουλουδο
μπορει να ’ναι
η εγω ναν το ’δα,
ως γυριζα μεσα στους ξενους ξενος,
γιατι ημουν φιλος,
γιατι ειναι φιλοι,
γιατι ειναι εγω
κι εγω ειμ’ ολοι,,,
Μανουλα, κλεισε με
και κλεισε με, μανουλα…

Θαλασσα Επιταλιου, καλοκαιρι 1955
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ΑΥΤΗ ΕΓΡΑΨΕ:

ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ

Ήλθε το ξύπνημα, έφτασε η ώρα να γνωρίσω τ’ όνειρο. ΄Ετσι
όπως το νοιώθω όπως το θέλω εγώ. Ένα όνειρο που θα μπορέσω
να χαρώ μ’ ολάνοιχτα μάτια, μ’ απλωμένα χέρια, θα μπορώ ν’
αγγίξω, να νοιώσω σαν κάτι ζωντανό, σαν ένα κομμάτι ζωής, της
ίδιας μου ζωής. Η προσδοκία έδιωξε τον ύπνο. Μα δεν λυπάμαι τα
όνειρα που έχασα, άπιαστα θαμπά φαντάσματα. Αυτού του ονείρου
που αρχίζει χάρηκα την προσδοκία και θα χαρώ την πραγμάτωση.
Δεν είμαι παρά ένα νυσταγμένο αξιοθρήνητο πλάσμα μέσα στο
αφύσικα χλιαρό χειμωνιάτικο πρωινό. Μα δεν το νοιώθω. ΄Ενας
καθρέπτης μου’ στειλε πίσω τη φλόγα της νίκης που ξεπηδά από τα
μάτια μου κι αυτή με θάμπωσε και δε μπορώ τίποτε περισσότερο
ούτε να δω ούτε να νοιώσω. Δε μπορώ να σκεφτώ πόσο μηδαμινή
είναι η νίκη, πόσο φτωχό τ΄ όνειρο αυτό που πάω ν’ αγγίξω. Μια
εκδρομή.
Σημαίνει ωστόσο μια εκδρομή μια μέρα φυγής. Θα φύγη η
μοναξιά, θα φύγη η άχαρη συντροφιά του εαυτού μου, μαζί θα
φύγω κι εγώ. ΄Επαψα να ’μαι μόνη στους κρύους δρόμους μέσα
στο θαμπό χάραμα. Είναι πολλοί γύρω μου κι όλοι γελούν
ευτυχισμένοι. Πρέπει να αισθάνωνται το ίδιο μ’ εμένα, ίσως πολλοί
να μην το νοιώθουν κι όμως γελούν. Η ψυχή μας είναι ελεύθερη.
Ξεφύγαμε από τα τείχη μας για λίγο. Μα δεν φεύγομε εμείς.
Φεύγουν όλα γύρω μας καθάρια και φωτεινά. Τίποτα δεν στέκεται
να γίνη πραγματικότης. Η πραγματικότης που όλοι μισούμε.
Και το σταμάτημα είναι φυγή. Φυγή ανάμεσα στο γαλάζιο, το
πράσινο και το αναλυτό χρυσό. Το όργιο έρχεται να μας τυλίξη. Τ’
ανυπόμονο κόχλασμα του χυμού καθώς ζητάει να ξεχυθεί και να
φουντώση τα ξερά ολόγυμνα κλαδιά το νοιώθουμε στο δικό μας
αίμα. Ο άτακτος παλμός της γης, ο γεμάτος πόθο για το
ανοιξιάτικο ξεφάντωμα γίνεται παλμός της δικής μας καρδιάς. Ο
ήλιος μου καίει το πρόσωπο. Του απλώνω και τα χέρια γεμάτη
απόλαυση. Δεν ξέρω ποιο αγκάλιασμα είναι θερμότερο, της ψυχής
μου ή το δικά του. Τον νοιώθω μέσα μου, νοιώθω την ζέστα του να
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μου λυώνη τους πάγους, να με κάνη μια φλόγα, μια φλόγα δική του.
Δεν είμαι παρά σκοτάδι. Φως παίρνω από το φως του, πνοή απ’
την ανάσα του.
Νόμισα πως ζω μέσα στην ζωή κι ήθελα να την νοιώσω σε κάθε
της μορφή. Σαν άγιος και σαν κολασμένος. Δεν είμαι παρά μόριο
του απείρου. Τώρα μόνο ζω. Ζω βουτηγμένη στο άπειρο. Χάνομαι
γλυκά μέσα στο θερμό του φως. Χάνομαι τόσο που δεν
καταλαβαίνω πως όλα σβήνουν ανεπαίσθητα. Το δειλινό έρχεται να
φερη την γαλήνη. Εγώ δεν μπορώ να την νοιώσω. Νοσταλγώ το
όργιο. Εκείνο διώχνει τον εαυτό μου. Φοβάμαι πως τα σκοτάδια
θα τον φέρουν φορτωμένον τ’ απαισιόδοξα όνειρά του.
Τώρα το φως έχει χαθεί. Δεν μένει παρά η χλωμή ελπίδα που
ξεχύνουν οι ακτίνες του φεγγαριού. Όλα φεύγουν λιγώτερο
γρήγορα από πριν. Δεν μπορούν να ξεφύγουν το αργό αγκάλιασμα
της πραγματικότητος. Μα δεν έφτασε ακόμα ο γυρισμός. Ένα
αργό κύλισμα πάνω στα σκούρα νερά είναι κι αυτό φυγή. Ωστόσο
τα νοιώθω κάτω από την βάρκα παράξενα ψυχρά κατασκότεινα.
Με γεμίζουν ένα παράξενο ρίγος καθώς μου σβήνουν τη φλόγα και
μαζί της τ’ όνειρο. Το ίδιο ψυχρό πέφτει πάνω μου το χλωμό
φεγγαρίσιο φως. Κι όμως μέσα σ’ όλα αυτά και πάν’ απ’ όλα κάτι
υπάρχει που με γεμίζει ένα ακαθόριστο συναίσθημα. Μια
παράξενη παρουσία απλώνεται ήρεμη παντού. Πάνω στα ήσυχα
νεαρά, στα κουπιά, στους σκούρους όγκους των βουνών. Την
νοιώθω να κάνη την ατμόσφαιρα χλιαρή λες δεν έσβησε τελείως η
πρωτινή φλόγα. Προσπαθώ να την συλλάβω. Την θέλω, την
αποζητώ κι επιτέλυυς νοιώθω τ’ άγγιγμά της. Είναι η γαλήνη. Τώρα
μόνο την νοιώθω. Χύνεται μέσα μου, απλώνει την ευεργεσία της κι
απαλύνει το πρωτινό όργιο.

Τώρα μισώ λιγώτερο τον γυρισμό μου.
1958
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ΦΙΛΟΤΗΤΑ
2021

ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ

Σωκρατη μου,
Νιωσε το, γλιστρησε μεσα απο καθε αλλη σκεψη και ελα μονο σ’
αυτο. Ναι σ’αγαπαω Ν.α μην νομισης οτι ειναι τουτη η
χιλιοειπωμενη λεξη ειναι κενή. Μη νομισης οτι κει που σήμερα εχει
φτασει εκει πρεπει να κριθή. Οχι ποτε. Βγαινει εαυτου μας απο μεσα
μου, γεματη φλογα, παθη κυττα τη «σ’ αγαπαω», πες την μ’ ολη τη
φλογα της. Κυτταξε απο που βγαινει, ψαξε την Σωκρατη μου και δεσε.
Ειναι ζωντανή, σε τυλιγει,. Σε φερνει σε κατι ξενο στους αλλους που
κανεις οσο συ νοιωσεις δεν νοιωθει .Μην στοχασθεις στιγμή, και μην
πλανεψης τον εγωισμο σου, οπως κι εγω το ιδιο εκανα, οτι ειμαι
ειδωλο. ΑστΗν για τους αλλους. ΄Ελα εδω, πιασε την απιαστη ψυχή
μου, γυμνωσε την, χτυπα την αν θελεις, για να σου πη την
αλήθεια.΄Ενα μονο θα σου πη, δυο λεξεις που δεν ειναι ξερες, που
κρυβουν κατι που 5 ολοκληρα χρονια την επλασες, κρυβουν κεινο το
αγνο την αγαπη μας Σωκρατη. Μην αφήνεις σκεψεις να σε
τυραννουν, μην κοιμασαι με εννοες.. Ειμαι εδω, δικος σου και χωρις
φραγμους, χωρις σκοτεινες σκεεψεις. Εδω ναι δικος οσο ποτε αλλοτε.
Ειμαι γυμνος μπροστα σου, με ξερεις νομιζω καλα. Απλωσες
πλοκαμους σου πανω μου, τους εσφιξες και επλασες κατι καινουργιο.
Ειναι τι; Κατι, το παν αν θελεις, ο κοσμος ολος για μενα. Τιποτα δε
μπορει να σταθή αναμεσα μας, τιποτε. Ειμαστε ο ενας αντικρυ στον
αλλο. Τι μας χωριζει, πες μου τι; Τι νομιζεις οτι μπορει να σταθει
αναμεταξυ μας; Ποια δυναμη μπορει γτα χερια της ν’ απλωσει να
μας αμπωσουν; «Τιποτα».Ειναι δικος μου οσο εγω και σενα. Πες
μου τι θελεις να κανω; Αλλα μονο για σενα, τι να σου δωσω; Την
ψυχή μου; Την εχεις. Ειναι δική σου οσο καιρο της τωρα ήτανε.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τι θα ’ταν το γνωστο αν δε υπήρχε το απολυτα αγνωστο; (...) Με
προσδιοριζει εξαφανιζοντας καθε δυνατοτητα προσδιορισμου. Ετι το
αγνωστο μ’ απαλλασσει καιμε υψωνει επανω απο τα συνορα και τα
πλαισια του χωρου και του χρονου∙ επομενως με υψωνει επανω απο
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καθε εννοια φθορας∙ μου δινει τη διαισθηση της αιωνιοτητας. Το οτι
εχω μεσα μου αυτή τη διαισθηση, μου αυτή τη διαισθηση μου αρκει
για να ’μαι αιωνιος κι αθανατος∙ ήδη ειμαι.. Χρειαζεται αδιακοπη
συναναστροφή με τον αγνωστο εαυτο μας, για να ’χουμε αυτή τη
διαισθηση∙ κι ερχομαι, εχω αυτο το αισθημα, σε καποια επαφή με
αυτο το κομματι του εαυτου μου, οταν πιανω τη γραφιδα να γραψω,
γι΄ αυτο ειπα, πως οταν γραφω, συντασσομαι με την αιωνιοτητα.
Στο Σωκρατη.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Ορθοτητα της στασης
να κοιτανε τα ματια μπροστα τον οριζοντα
που περπατουν τα ποδια χωμα και νερο
τη γευση της ζωης
ανθρωπο ωραιο του ζωου
τρυφερον της αφης κι ελαφρον του νου
ελπιδα της αναμονης που γινεται πραξη
απο αυτα τα χερια του νου
ως αυτον το νου των χεριων
προς τον ερωτα της δημιουργιας
με την κοινωνια της αγαπης
προσωπο του αντρα προσωπο της γυναικας
για την ερωτικη ολοκληρωση της ανθρωποσυνης
που χαριζει η θεϊκη φιλοτητα
ως αυτη την παλαμη μου
που αγγιζει το προσωπο φιλο
κονωνον μου κοινωνον του
κοινωνια φιλοτητας
που κανει αυτη την ιστορια της ανθρωποσυνης
με τη ζωη με τα πραγματα αγαπημενα
στο νου των χεριων στα χερια του νου
να κανουν τις πραξεις γινομενα
γεγονοτα της οντοτητας
απο ονοματα της υπαρξης
αναστηματα της γυναικας και του αντρα
του γελαστου παιδιου του κοσμου
που τους κοιταζεται αγαπη
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αναστηματα εγω του αντρα
ως εμενα του αντρα τους
θεϊκη φιλοτητα
ελθοντα και παροντα
αναγνωριστικον προσωπο του φιλου
σ’ αυτην την ιστορια της ανθρωποσυνης
που περπαταει αναστημα τα πραγματα
κοσμικη πραγματικοτητα
της γαληνης αγαπης
εμενα με το ενα των ολων οπως ειναι
γινομενο πραγμα του νου νου των πραγματων
παροντα φιλον
της θεϊκης φιλοτητας
αυτης της αγαπης
με τα φιλικα ονοματα.

ΣΠΥΡΟΣ

Εισαι η λευκη μνημη των πραγματων
που αγγιζονται αφη και αισθηση
αναστημα και παρουσια
οπως απουσια και τιποτα
οπως η σχεση και η αιτια και ο λογος
οπως το πραγμα και η αντιληψη
εισαι η λευκανση της διαιρεσης ναι και οχι
η λευκοτητα της φιλικης θεϊκοτητας
οπως το νοητο και το νοημα
οπως το κενο και η παλαμη μου
οπως η πετρα και η πετροτητα
εισαι αυτη η περισυλλογη
που θελει να σε υποστασιωσει
οπως η αυρα και το αρωμα της
οπως η γευση ψυχη και η βεβαιοτητα της
οπως η απουσια και η παρουσια
εισαι ο φιλος
οπως ειμαι φιλικος και η φιλικοτητα θεοτητα
οπως ο πονος και η αρση του
οπως αυτο που γινεται και η προΰπαρξη του
οπως το ζω που δε ζεις
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εισαι η γλυκια γαληνη
που θελει η δε θελει να γινει
προδημιουργικη και μοναδικη
προς το οπως ειναι και την πραγματωση του
τη θεληση και τη φρεσκαδα
τη γαληνη και την ορμη της
τη γλυκα της αυτοελευθεριας
που λαμπει ως την ολη γινομενη πραγματικοτητα
της φιλοτητας θεοτητας φιλιας
της νεοτητας μεχρι δυαδικοτητας
εκει που εισαι τιποτα εδω που ειμαι ολα
του μονου ονοματος του ονοματος μας
Σπυρος εγω.

ΝΙΚΟΣ

Ωραια που ειμαστε εγω κι αλλος ο αλλος κι εγω ο αλλος εγω
εγω ο αλλος οπως ειμαστε με το καθε τι που το καθε τι ειναι
και κυλαει ελευθερο το νερο φυσαει απο αερας
αναπνεουμε την πνοη που μας παει στο εκει της
αυτη η φιλικοτητα
ελευθερη να ειναι και να γινεται
απ’ το ωραια δεν ειναι
ωραιο που ειμαστε δυο μορφες
η ομορφια εσυ η ομορφια της εγω
αυτη η ομορφη φιλια
πνοη πνευμα μορφης
που μας μοιραζεται αναπνοη
κοινη κι ελευθερη
πνεουσα αναγνωριση μας
ονοματα της φιλικοτητας
φιλοι μορφες
οπως δυο αγαπημενες πετρες
αυτη η ελευθερη αγαπη της παρουσιας.
Γνωριζομαστε
οπως το αγινωτο με το γινωμενο και με το γινομενο η ζωη
οπως η αφη αναμεσα στην παλαμη και την πετρα
αναγνωριζομαστε
οπως το υπαρκτο με το ανυπαρκτο
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και η γεννηση με το πριν και το μετα της
αυτη η ωραια ευθεια γραμμη
ατελειωτη στο τελειωμα της
την τελειωση της
που μας αναδυεται μας αναδυει γευση της φιλοτητας
γαληνη αυτοσυναισθσηση
αυτου του εαυτου του ομορφου παντος
σ’ αυτο το παντα κοσμος με το γινωμα του
που μας αφηνει μας παιρνει
φιλοτητα εαυτου
ως το απλο ενα ονομα του φιλου της φιλοτητας Νικος.

ΟΙ ΦΙΛΕΣ

Κοιταζω τι κανει η θαλασσα
που δε μιλαει
λαμπει μεγαλη η θαλασσα
που μιλαω
μιλαω δε μιλαει
λαμπει δε λαμπω
ειναι λοιπον η λαμψη λογος
λευκη πετρα λογος
στην παλαμη μου
αφη λεξη
λεξη αφη.
Ετσι εισαι εσυ θαλασσα και λογος λεξη αφη αφη λεξη το ονομα
με ολα τα ονοματα
ολα τα ονοματα με το ονομα
που μ’ ονομαζει
σωμα σου σωμα μου
σωμα μας αυτης της οντοτητας
αγαπη
γλυκα για εγω
γεννηση γυναικα
γονος γεννητικος
της θεοτητας ανθρωποσυνης
με την αφη της λευκης πετρας
ερωτας αφημενη θαλασσα
ροη ελευθερης θεϊκης θελησης



6767

θεοτητα εσυ του εγω
γλυκα ονοματα
σκορπια
ενα
ολα..

ΧΡΥΣΑ

ΠOIHΣH
1956

Τι θες να κανεις, ποιητή;

Kοιτα, κοντα σου σκυβει ενα λουλουδι
αχνο ακομα απο πρωινή δροσια·
ακους μες στον αερα ερμο ενα τραγουδι
και γλυκα αβρή μυριζεις στην τρανή απλωσια.
Ανοιγεις χερια κι αγκαλιαζεις και μακραινεις,
πισω κοιτας και πας...

Nιωσε και να ’σαι των πλατιων, στον ουρανο
με τ’ αερακια και τα νεφια φιλημενος·
εγω εδω κατω στεκω με κεφαλι ταπεινο,
στεκω και ζω για ναν το κραζω, να ’σαι θαμασμενος.

Γυρνα ψηλα, και κοιτα μας που ζουμε...
Ψηλοκορμε κι ανεφαντε, να σ’ αγαπω
ειναι φτωχο, το θελω, το κρατω· και θα σου πω:
οι ανθρωποι εδω σ’ ευχαριστουμε.
Kι εσυ ανοιγεις χερια κι αγκαλιαζεις και μακραινεις,
πισω κοιτας, και πας...

Mου ’σαι, ψυχή μου, αδερφος· και δικια θες·
μα που θα πας, αητε, με μας κοντα σου;
Kαι διχως μας, που πας; Mα ’χεις γαλήνια τη ματια σου...
M’ αγαπη, με καρδια, με σκεψη με το δρομο που δεν ξερεις...
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και δεν κλαις,
μοναχα ανοιγεις χερια κι αγκαλιαζεις και μακραινεις,
πισω κοιτας, και πας...

Kι ήτανε διχως στομα ο ποιητής.

ΒΟΥΛΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μερα η Νυχτα
ξημερωνουν τα κενα
στη χαση σου
γεννιουνται οι Ωρες
απο τη Θεμιδα ως τη Δικη
οσο και να καλοζυγιαζει η προφορα
γερνει το βαρος σου
ελαφρα
το νοημα

στη νουμηνια και τη γεμωση
ευλαβουμαι

τη σιωπή
Του λογου σου

κουβεντα στην κουβεντα ζω
-γραφιζω στην αυλή των συλλαβων

και στρογγυλευει
λαμποντας
κορομηλο η αγαπη...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ευχες απ’την καρδια μου για χιλια χρονια γιοματα ομορφια κι
εποτυχιες * Πλήθος νεοι ειναι γυρο του * Εισαι δυναμη * Τι εισαι;
*΄Οταν με κοιτας, νιωθω τα ματια σου στο πισω μερος του κεφαλιου
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μου * Η φυση σε ορισε να μας μιλήσεις * Οι ποιητες γραφουν απο
προθεση, σκοπιμοτητα, για να γινουν ποιητες, εσυ απλως γραφεις.*
Πρεπει να καταλαβεις πως εσυ εισαι διαφορετικος, ενας *
(Γυρνωντας γυρο μου: Κυριε, κυριε, ειστε ο Ποσειδωνας – O
Πεντζικης με θεωρησε «ποιητή τιου νερου») * Ποιητής ή σαμαν; *
(Στο Συμποσιο: Εκπεμπετε ερωτονια) * Εσυ τον εφτιασες * Εισαι
σαν τις κροκαλες στο ποταμι * Γιατι πήγατε στην εκπαιδευση; * Στο
Πανεπιστήμιο επρεπε να ειναι poet in residence * ΄Εφυγες απ’ το
Πανεπισήμιο κι εφυγε ο πολιτισμος * Τι θελετε εσεις εδω μεσα στο
Πανεπιστήμιο; * ─Γραφει ακομη ποιηση; ─ Οπως αναπνεει. * Αυτος
ο ανθρωπος ειναι ο θεος μου * Μητερα του ειναι η σοφια και
πατερας του το αγνωστο * Στο βιβλιο σας νιωθω ενωμενη μαζι σας *
Ο Δασκαλος της Πατρας * ΄Οταν ερχεστε στο μαγαζι φαινεται γεματο
*(Ενας αντιδήμαρχος σε Παγκοσμιο συνεδριο στην Πατρα:) Το
μεγαλο διδυμο Μπελεζινης – Σκαρτσής * Εσυ δε γραφεις, κελαηδεις *
Αυστηρος, με ιερή οργή και συναισθηματικος με απειρη κατανοηση,
μας οδήγησες στους δρομους της αυτογνωσιας και στα σκαλοπατια
της ποιησης που θεωνουν τον ανθρωπο * Ειστε η ποιηση.’Ετσι απλα
* Εισαι ενας υπεροχος θεος *(Καθως ειμαι κοντα σε ενα δεντρο:)
Ταιριαζετε με το δεντρο* Ο Σολωμος στηριχτηκε καπου, εσυ δε
στηριζεσαι πουθενα * ΄Ενιωσα την αυρα σας πριν σας δω * Χωρις
εσενα δε θα ήταν η Πατρα οπως ειναι * Ποια κυρια δεν ειναι
ερωτευμενη με τον κ. Σκαρτσή; * Εσυ εισαι δυο φορες Σολωμος. *
Εισαι η πυλη για οπου* Ολες οι γυναικες αγαπανε τον κ. Σκαρτσή *
Μας εκανε να βρουμε τον εαυτο μας * (Για το Συμποσιο;) Ξερεις τι
εχεις δημιουργήσει; * Σ’ ολη μου τη ζωή δε γνωρισα ανθρωπο που
να μην εχει καθολου «εγω» οπως εσυ * Εσυ πρεπει να ζεις μονος σου
ψηλα σ’ ενα βουνο * Ειστε ενας μικρος θεος * Ενιωθα δεος να σας
πλησιασω* (Ως ποιητες:) Μας μαζεψες απ’ το δρομο * Υπαρχω
επειδή υπαρχεις * Το ειχα νιωσει οτι εισαι εδω * (Στο τηλεφωνο,
ξαφνιασμα:) Θεε μου, αυτος ειναι, εισαι εσυ * O αγαπημενος μου
καθηγητής! * Δε θα γινουμε ποτε σαν εσενα * Ποιησε με * Ειμαι
ποιημα σου * Στο Σωκρατη, σαν στον κοσμο* Με εποιησες *
Διδασκαλος του Γενους, του γενους των ανθρωπων * Εμπαινες ήλιος
στην αιθουσα και θαμπωνομουνα, γι’ αυτο εβγαινα εξω *
Προχωρουσα βαθια στη θαλασσα και ακουσα ανήσυχη τη φωνή σου
γουργουριστή να με καλει να γυρισω * Τρελε μου ποιητή * Εισαι ενα
αστερι που ολο προχωραει * Τι κοιτας; Πετα! * Δασκαλε μου! * Αν
εχω τιποτα καλο, το χρωσταω σ’ αυτον * Κουρε αλαβαστρινε *
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Σωκρατης Σκαρτσής, τελεία! *΄Αντρας * Εσυ επρεπε να εισαι καπου
ψηλα, στη Νεα Υορκη, να λαμπεις σε ολο τον κοσμο * Δεν
αντεχεστε!* Μας εκανες κι εμας μεγαλους * Αυτος ο ανθρωπος
αλλαξε τη ζωή μου * Εσυ παντα θεος *(Δεκαοχταχρονη, παιδικα:)
Θεουλη μου * Δεν εισαστε για τη γη, αλλα σας πήρε αυτή (:Ποιημα,
με αφορμή που ειπα την κουβεντα του πατερα μου, που χαζευε
εκλειψη ηλιου οταν ήταν να γεννηθω: «Εσυ, παιδακι μου θα γινεις ή
μεγαλος ανθρωπος ή μεγαλος παλιανθρωπος:) Γη-εκλειψη-γενεση.
Δεν ήταν για τη γη αλλα αυτή τον κερδισε. Τοση η χαρα της που
σκιασε τον ήλιο * Ξερετε τι εχετε κανει στη ζωή μου; * Ειστε ενας
ανεμος που εγινε ανθρωπος * Εσεις δεν ειστε ανθρωπος, ειπα για
σας σε φιλες μου, και το καταλαβαν * Οι νεοι ερχονταν σε σενα
οπως τα πουλια στο δεντρο. Δεν ξερεις τη δυαναμη σου * Η πυλη μου
για οπου: αυτο εισαι.
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Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ
1958

Ξερεις πως δε μ’ αρεσει να σου γραφω· θα διαβασεις ομως το
γραμμα μου και θα δεις πως ειναι σα να μην το ’γραψα.

Απο παντα ήθελα να σου γραψω· περιμενα για τωρα που περασε
ο νους μου απ’ οσα περιμενεις να σου γραψω κι ενιωσα πως εκεινο
που περιμεναμε ειν’ εκεινο που ’χουμε· κι ετσι δε σου γραφω
τιποτα.

Ξερεις πως εχω σκεφτει ως εκει που φευγεις απ’ τη σκεψη.
Πως τα ενωσα ολα στην αναγκη της λυσης· νιωθεις το προσωπο

μου παντου ταυτισμενο μ’ εκεινο που σου ’γραψα πως το ’χουμε
παντα.

Δηλαδή δε με ξερεις και το θεωρεις περιττο.
Σε τουτο γραψιμο θα ’πρεπε να σκεφτουμε το καλο· μα πρεπει

ν’ αρχισουμε απ’ τη σιωπή.
Σωπα λοιπον και διαβασε κατι που ’χω να σου πω.
Καποτε φιλοσοφουσαμε και λεγαμε και τοτε κατι.

Ξεπερνουσαμε την εννοια των ολων, και, για να βρουμε κατι να μας
στηριξει την αισθητή μας παρουσια, λεγαμε πως καθε τι ειναι
ταυτοχρονη θεση κι αρνηση. Απο τοτε ειδαμε τη δυναμη· δε μας
εμεινε τιποτα, κι εμεις, οι χαλαστες, κοιταγαμε πανου απ’ αυτα. Στο
ματι μας ομως ήταν αυτή η εικονα.

Τοτε ειχαμε προβλήματα, και καταφεραμε ν’ αφήσουμε τα
προβλήματα και να θεσουμε ενα προβλημα για ολα (τα δικα μας
ολα, του καθενου)· καταφεραμε να φυγουμε απ’ αναμεσα στους
ανθρωπους και να μεινουμε εμεις.

Μα δεν αφήσαμε τιποτα.
Και βλεπαμε, νιωθαμε, θυμομαστε.
Δεν αφήσαμε τιποτα ποτε.
Τα περασαμ’ ολα κι ανασαναμε που το καταφεραμε· νιωσαμε

πως ειμαστε ανθρωποι.
Μετα δεν καναμε τιποτα. Αντι για μας εμεινε το φυσικο, το

απλο, λογια.
Και μια που μεινανε τα λογια μας, θα σου γραψω το κατι που

σου υποσχεθηκα λογια παλι.
Λοιπον καταχτησα πνευματικα ας πουμε τον τροπο να ’μαι

πανου απ’ ολα.
Ειπα: ολα ειναι θεση ή αρνηση ή θεση κι αρνηση μαζι, αδιαφορο.
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Τ’ αφησ’ αυτα και πήγα πιο πανου·

πανου απ’ αυτα ειναι κατι αλλο.

Σου γραφω λογια· μην ξεχνας ομως τη σιωπή που σου ’γραψα
στην αρχή.

Ξερεις πως το γραμμα μου ειναι σαν τον αερα που ’ναι γυρω
σου· κι αν φιλοσοφήσεις και μου πεις πως τοτε μπορεις να πεις ναι
ή οχι, φιλοσοφησε μεχρι τα λογια που σου ’πα και θα ’σαι σ’ αυτο.

Δε θελω σ’ αυτο το γραμμα να σου δωσω κατι καλο και σ’ αλλο
γραμμα αλλο· σε πήγα πανου απ’ ολα και σου ορισα κατι, ολο
λογια. Καμια φορα που θα σου χρειαστει πήγαιν’ εκει, μη μενεις
αναμεσα. Ασε ο,τι εχεις κι ο,τι εχουν οι αλλοι και θα ’σ’ εκει· ειναι
απλο. Μα πιο καλα ασ’ τα λογια· ειναι περιττο ναν το λες.

Και σαν ποιητής γραψε ας πουμε πως δεν υπαρχει προβλημα,
πως μπορεις να φτιασεις προβλημα, τι ειναι φτιασιμο κι αλλα λογια,
που θα ’ναι η ζωή ας πουμε.

Μα θα ξερεις πως ολα ειναι μεσα σ’ εκεινο που ’χει μεσα του τη
θεση και την αρνηση, τα λογια που ’γραψα.

Γραψε φιλοσοφικες θεωριες, φτιασε φιλοσοφικο συστημα,
γραψε στιχους γλυκους, φτιασε δραματα, τραγουδησε.

Ομως αν σου χρειαστει μην το ξεχνας.
Κι αν το θελεις κατσε σκεψου το.
Σκεψου, να πουμε, τι σημαινει αυτο το πραμα, πως ολα ειναι-

και-δεν-ειναι μεσα σ’ αυτο· αν σου χρειαζεται αυτο, μην ξεχνας τα
λογια μου, ενα σχήμα ταχα που ’χει μεσα το ναι και τ’ οχι. Μ’ αν δε
σου χρειαζεται, τοτε δε θα ’χεις αναγκη. Βλεπεις, λεω λογια· γιατι
να σου χρειαζεται;

Ασ’ το και νιωθε πως κατι που ’χεις ειν’ απ’ αυτο. Κι εγω, να
πουμε, θα γινομαι ποιητής και θα σου λεω λογια σαν κι αυτο: αυτο
ειναι το κοριτσι με τα μακρια μαλλια· εκει που λες πως σταματαει ο
νους σου· εκει που κοιτιεσαι.

Εγω θα ’μ’ ενας ανθρωπος διπλα σου αυτος που ’γραψ’ αυτα.
Και για χατήρι του συνανθρωπου σου, νιωσε πως σαν ποιητής
το ’χα στην καρδια οταν περναγα απ’ ο,τι βαλει ο νους σου, ήμουνα
σαν εσενα που διαβαζεις τωρ’ αυτες τις γραμμες κι ειχ’ αναγκη
απο δυναμη για να ξεφυγω μαζι του πανου απ’ ολα· δηλαδή τι μαζι
του, εγω·
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Θα με βρεις ναν το ’χω κανει ενα κοριτσακι· ναν το δειχνω σαν
ενα σκαμμενο προσωπο· ναν το νιωθω σαν κατι ορισμενο για ναν
το πω ποιηση και μετα να νιωσω καθε τι ορισμενο μεσα του. Θα με
βρεις να σου λεω πως αυτο ειναι πνευματική μου καταχτηση.

Μα θυμήσου τη σιωπή που σου ’γραψα στην αρχή. Θα μπεις σ’
αυτή τη σιωπή οπως εισαι, με χαραχτήρα, με λογια· Θα ’χουμε
ομως τη σιωπή, οχι τη δική μας σιωπή.

Θα ’χουμε τα λογια μεσα σ’ αυτο που ’ναι πανου απ’ το ναι-και-
τ’ οχι και φτιανει το ναι-και-τ’οχι μεσα σ’ αυτο.

Αυτο ειναι το κατι που ’θελα να σου γραψω. Αυτο το κατι ειναι
το πρωτο γραμμα που σου ’γραψα· ετσι απλα. Αλλιως δε θα
σου ’γραφα ποτε· τα λογια τα βαριεμαι. Τωρα που σου ’γραψα,
μπορω, αν θελω, να σου γραψω για ν’ απαντηθουμ’ οι δυο. Θα σου
στειλω γραμματα γραμμενα στην αγαπη, εγω που σου ’γραψα το
κατι.

Θα κουβεντιασω μαζι σου.
Θα ’ρθω κοντα σου να μαθω, θα θελω να μαθω.
Θα ειμαι κομματια.

KOMMATIA

1

Αχνο
της οψης συννεφο
που βρεχεις.

2

Φαλακρή κορφή
επαφή
του ποδιου μου

3

Θα λιωσει
μακρια το ρυακι
μες στα χορταρια.
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4

Περασες·
εισαι
των ματιων τ’ αερι.

5

Το ρουχο σου
χωρις
την οψη σου.

6

Δεν το μπορεις
να νιωσεις τη μορφή μου
εκει.

7

Τα ποδια σου
αφήσαν
την απουσια τους.

8

Θα πω
πως ελιωσε
το ποδι σου.

9

Μεσημερι
σ’ ενα κυκλο
της αυλής.

10
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Ησυχια
στα λουλουδια
που ’ρθε το θανατικο.

11

Να γινει ο ήλιος
νερο
μες στο ποτήρι.

12

Θα χασω
το βραδι στο γκρεμο
τον ήσκιο μου.

13

Το γελιο
γεματο
στο σπιτι.

14

Χωνευτηκε
στη δυση το βουνο
με τη ματια μου.

15

Συννεφο του φθινοπωρου
μακρινο
παν’ απ’ το γνωστο μου τοπο.

16

Σταγονες πεφτει
ο ήλιος
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στα ματια μου.

17

Νεφι του κοντινου ουρανου
που πας
για τη νεοτητα μου.

18

Ροδι θα σπασεις
στη λιμνη
απ’ το φεγγαρι κατου.

19

Αυριο θα παρεις
της οψης μου
το χρωμα σου.

20

Πεταξες
σταχτη
κατα τα βουνα.

21

Ξεροφυλλο θα τριξεις
τον ήλιο σου
μες στη βροχή.

22

Να κλεισεις
το χερι σου
στον ουρανο.

23
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Αλλουθε
θα πανε
το βραδι τ’ αλλα.

24

Τα λιοφυλλα
χωρις του φεγγαριου το βαρος
θα πεσουνε στη γη.

25

Τοπιο
τι ταχα
αλλαζει.

26

Δρομος ποιος
ταχα
θα σε παρει.

27

Μη σπασεις
τον κιονα
που στεκει εδω.

28

Μη σου κυλήσει ο νους
στα κεραμιδια
το μεσημερι.

29

Το πουλι
που πεφτει χαλασμενο μες στο χιονι
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εδω θα ’ρθει.

30

Το ροδι κοβεται
στα δυο
χωρις μαχαιρι.

31

Μας ήρθε
η νυχτα
χωρις τ’ ονομα της.

32

Η σκια
μακρια
θα ’ρθει σε μας.

33

Ανθοφυλλα
με τ’ αρωμα σου
πεφτουν στο πως με νιωθεις ξενο.

34

Στο χερι σου
ιδρος
η πεθυμια μου.

35

Σαν τη μορφή σου
μου στεκεις
η ζήτηση.

36
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Η πεθυμια του ποταμιου
μοιαζει με το ποταμι
που παει εδω.

37

Πως εισαι
αφου η σκεψη μου
εσυ ’σαι.

38

Βροχή
στο χωμα το ζεστο,
στο προσωπο.

39

Πήρε τ’ αχνο
δρομακι του βουνου
με τα δικα μου ποδια.

40

Αγαπη
καλή μου
με σενα.

41

Το χρωμα του βουνου τ’ αναλλαχτο
μες στη ματια μας
ειν’ η αγαπη.

42

Τα στήθη
της λατρευτής μου
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ειν’ των στηθιων της κυμα.

43

Θα ’ρθεις σα χθες
με τα λευκα σου
χερακια.

44

Το που συνήθισ’ η ματια μου
ο κοσμος
ειν’ η καλή μου.

45

Εφορεσες
το νου μου
λαφρα φορεματα.

46

Η θυμηση
της λατρευτής μου
ειν’ ο,τι βλεπω.

47

Η μακρινή μου αγαπημενη
ειν’ ως τη βλεπω
καθε στιγμή.

48

Γλυκια μου
μπορεις κι ενα κομματι
του κοσμου να ’σαι.

49
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Ειδα τα στήθη
της λατρευτής μου δυο σταφυλια
κι ήτανε μεσα τους τα στήθη της.

50

Ο αγαπημενος κεραυνος
μακρια αγκαλιαζει
το γνωριμο βουνο.

51

Ως ερχεσαι
απ’ τα φορεματα σου
φαινονται τα σημαδια μου.

52

Η αδελφή μου
ειν’ απο τους χυμους μου
μπροστα μου.

53

Ξερεις
του φεγγαριου το δρομο αν παρεις
στη θαλασσα θε να χαθεις.

54

Η νυχτα τωρα αρχιζει
μα μεσα της θα μπω
στραταρης.

55

Ξυπνήσαμε
χωρις τον ήλιο
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στο κλεισιμο μας.

56

Το σχήμα του χεριου μου
μου πήρε
η αγαπη μας.

57

Ετουτο
που ειναι πισω απ’ το βουνο
δε θαν το δουμε.

58

Κοψε το χερι σου
στην κινηση
μ’ αυτο που πιανει.

59

Σας κοβω
σ’ ολα τα προσωπα
καθενα.

60

Τα ματια της καλής μου
σταφυλι λαμπουν
στο μεσημερι.

61

Τουτο το μερος
της λατρευτής μου
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ειναι που τοδα.

62

Απ’ το λαιμο
της πιανουμαι
μαζι με τα μαλλια της.

63

Το χελιδονι
που θα ’ρθει στο μπαλκονι σου
ήρθ’ απ’ τα ματια σου.

64

Πήγες να πιασεις φως
και βρήκες
νερο λαμπρο στα χερια σου.

65

Δεν ακουσες
νερο
στα βραχια.

66

Ήρθε στα ποδια σου το κυμα·
απ’ το βουνο σε κοιταγα
πριν απ’ την παρουσια σου.

67

Κοιταω
αν εισ’ εσυ
αιτια.
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68

Ο ποθος
της λατρευτής μου
ειν’ η παρουσια της.

69

Σ’ οποιο λουλουδι
που στεκεται θα δω
της σκεψης μου την οψη.

70

Καλαμι σ’ εχει
τουτ’ η ανοιξη
και σε κουναει στον κοσμο.

71

Εισαι λουλουδι
που λεει
του κοσμου τη σιωπή.

72

Τον βλεπεις κι εισ’ αητος
που πεταξε
στους ορους την κορφή.

73

Δεν το μπορουμε
να πουμε πως δε ζουμε,
εισ’ ομορφια.

74

Εισαι η ποιηση
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που τετια νιωθει
πως να σε πει δεν ειναι μπορετο

75

Γλυκος αγερας θα ’ρθει
σ’ εσε
κι ολο τον κοσμο.

76

Σα θα ξυπνήσεις
στ’ ακροθαλασσι+
θα ’ναι το ιδιο κυμα.

77

Εισαι προτου
ο κοσμος
και μεσα του εισαι.

78

Εσταθης
κοντα μου
η γυναικα.

79

Αητε μου
που τη ματια γεμιζεις
και σε ζηταει.

80

Η υπαρξη
χωρις εμας
στοχασου, κυκνε.
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ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
1961

Σταθερή μου ομως διαθεση ειναι της ανεξαρτητης απ’ την
προσπαθεια μου ευτυχιας που θα ’ρθει. Συχνα σκεφτομαι
μελλοντικες στιγμες μας. Ενα νησι μ’ ευγενική ατμοσφαιρα. Τα
γεγονοτα θα ’ρχονται χωρις να μας αγγιζουν στο βαθος, οπως κι αν
ειναι. Αυτή την ευγενεια την εχω και μου την ξυπνας εσυ, και τη
βαζω καπου, γιατι υπαρχει ο χωρος, που πήρε τετιο νοημα απο σενα.
Το συμβολο μας, η Υδρα. Η Υδρα ομως δε με συγκινει τωρα οπως
αλλοτε∙ ετσι και τ’ αλλα. Τα νιωθω φυσικα∙ οχι σαν ωραιο
παραμυθι που το ’ζησα εστω καποτε. Ειναι ζωή. Ζωή. Ειμ’ ενας
ελευθερος ανθρωπος. Το νιωθω και φυσαει γυρο μου ο αερας.
Ειμαι μεσα σ’ αυτον σταθερος, μια ενοτητα ως προς τον εαυτο μου,
και γι’ αυτο νιωθω εσενα. Εισαι το ιδιο. Δεν εχει σημασια που εισαι.
Εισαι κι ειμαι. Η αποσταση ειναι κατι εμπειρικο, κατι που για να
υπαρξει πρεπει να το θυμηθεις, να το κατεβεις στη τυρβη της
καθημερινής, χρονικής ζωής. Στο βαθος δεν υπαρχουν σε σχεση με
μας αντικειμενα που να καταγεμιζουν, εστω και φυσικα, το χωρο.
Ειμαστε εμεις. Ο χωρος κι ο χρονος, αν μας ενδιαφερει μια στιγμή,
ειναι γυμνος. Κι ετσι δε χωραει κανενα παρακλαδι αισθήματος. Και
το συναισθημα ειναι γυμνο, αγει την υπαρξή μας, την κοινή. Κι αν
ενταθει, ειναι για να μας δωσει με το νιωσιμο του χωρισμου την
ελλειψη, την πρακτική μορφή της υαπρξής μας σε σχεση με τους
ανθρωπους και τη ζωή αναμεσα τους. Ειναι ακομη η καινοποιηση
του υποκειμενισμου μας, της συνειδησης της μοναδος μας που
ηδονιζεται με το νιωσιμο της ελλειψης, γιατι νιωθει πως ολα της
εχουν την ανταποκριση.

Ειμαι ευτυχισμενος και μπορω καθε στιγμή να σκεφτομαι την
αγαπημενη μου που ειναι δική μου ολες τις στιγμες, σ’ ολα τα μερη,
σ’ ολες τις καταστασεις. Κρατας στα χερια σου τεσσερα τυχαια
χαρτια απ’ το μπλοκ που εχω στην τσεπη μου, βλεπεις τα γραμματα
που χαραζω για να σου στειλω κατι απο μενα πανω στο λευκο
χαρτι∙ ειναι κατι που κραταει μονο μερικες απ’ τις στιγμες μας.
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Ολες οι αλλες στιγμες μας ειναι κοινες∙ αυτες που ’ναι σ΄ αυτα τα
χαρτια ειναι κατι στιγμες λιγοτερο καθαρες, γιατι ειναι αδρες. Τις
κρατας στα χερια σου, ειναι το κλειδι για να μπεις στο γνωστο χωρο
που δεν εχει πορτα κι ειναι ελευθερος: την αγαπη μας. Ειναι μι’
αφορμή για ζωντανή συγκινηση. Η αγαπη μας ομως ειναι οτιδήποτε,
απλοποιημενο, με δική μας ζωή.

Εισαι τοσο κοντα μου, μα τοσο κοντα μου, που καμια φορα μου
φαινεται πως σου γραφω γι’ αστεια, πως κανω κατι δευτερευον.
Ματια μου, λειπει η αδρή επαφή σου, η σταθερή και βεβαια οψη
σου, η λεπτή ζωή απο τα αδρα, γλυκα χερια μου. ΄Εχω την απολυτη
συνειδηση του τελειιωμενου, που ειναι ευτυχια ψυχική και
σωματική, και ευτυχια κοινή των δυο μας. Δε μπορω να σκεφτω
τιποτα πιο υπεροχο. Ειμαι σ’ αυτο το χωμα, το αερακι ειναι σχεδον
ενα με τη γαλήνη∙ καμια φορα με δροσιζει. Εισαι και στη γαλήνη
και σ’ αυτο.

΄Εχω και τωρα τη συναισθηση οτι σε ειδα. Ειναι τοσο λιγα αυτα
αυτα που εχω εδω, ωστε κι η αναμνηση μπορει να γινει παρουσια.
Αλλα δε σε θυμαμαι, εκτος οταν μερικες φορες κλεφτα θυμαμαι μια
στιγμή μας. Δε σε θυμαμαι, γιατι αυτο θα σήμαινε πως ειναι στιγμες
που δεν εισαι κοντα μου.
Ειναι περιττο και να σου πω οτι εισαι μαζι μου. Δε μπορω να σου
λεω πραγματα που ξερεις, θελω να σου πω πως νιωθεις που ειναι
φυσικα.

Ειμαι θέα σ’ αυτο τον καιρο;
Με βλεπεις;
Σ’ αγαπαω.
Που ειναι ο χρονος, η ζωή, ο κοσμος;
Τι του ειμαι εγω;
Αγαπημενη μου.
Το τιποτα κι εσυ το μονο.
Το μονο.
Αγαπημενη μου.
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Σταματησε το μυαλο μου. Αυτο γινεται οταν θελω να σου γραψω
αμεσα. Τοτε ομως δε σου γραφω, κι ειμαστε μαζι, Και γυρο γυρο
μπαινουν τα λογια, κατι ανοητο, μα οχι περιττο,ετσι που ’μαστε.
* Ματια μου, αγαπημενη μου, Ευα μου, Γυναικα μου, η τωρινή σου
παρουσια αφήνει ενα κενο, οσο γεματος κι αν ειναι ο κοσμος, οσο
ομορφος, οσο ιδιος. Αυτο το κενο ειναι παντα κοντα μου, κατι
φυσικο και πραγματικο, οσο ολα γυρο μου.

Δηλαδή, αγαπουλα μου, ειμαι ο ιδιος μπρος στα ματια σου, μονο
που η επαφή μας διαπερναει σαν αερινα τα σωματα μας, μονο που
ειμαστε ολοκληροι μια επαφή, εκφρασμενοι με δυο σωματα
αγαπημενα, μονο που ειμαστε απολυτοι ─ μονο που ειναι παντα το
ιδιο: δεν υπαρχει αλλαγή, και καθε νεα χαρα, καθε ολοψυχο
γεννημα ειναι εκεινο το δικο μας.
Αγαπη μου, μου μενει μια παλια συνήθεια για τους
συναισθηματισμους, να τους μειωνω: να μου τη διωξεις με τα χερια
σου, ειναι ο κριτικος Σωκρατης ─ οταν τον δεις καμια φορα,
κοιταξε με καλα στα ματια, και πες μου το.

Οταν κραταω μολυβι και αρχιζω να γραφω, μοναχος, νιωθω ποιος
ειμαι, ισως γιατι ο κοσμος μενει γυμνος, αφου δεν δινεται η
ευκαιρια στο μυαλο μου να τον ταραξει. Γιατι οταν ειμαι μονος
ειμαι ανθρωπος.
Το κακο αρχιζει οταν πιανω το μολυβι. Αυτο ειναι το κακο για
μενα, το ξερω ομως και το αρνουμαι. Ετσι γινομαι ο,τι ειμαι :
βρισκω τον τροπο ν’ αρνηθω τον εαυτο μου που ζει αναμεσα στους
ανθρωπους και τον κοσμο.

Ειναι καθαρο, μου φαινεται, πως δεν ξερω τι λεω. Το κακο ομως
ειναι οτι υπαρχει μια συναισθηση σαφήνειας, στρογγυλαδας. Αυτο με
κανει να γραφω, χωρις βεβαια να μ’ ενδιαφερει αυτή η στρογγυλαδα,
αφου βρισκομαι ανελευθερα και με φυσική συναισθηση μες στη
φυσικοτητα. Βρισκομαι μες στη φυσικοτητα, δεν ειμαι ομως
φυσικοτητα. Οι στιγμες γελοιες με κανουν ενα καθημερινο αδρο
σκιτσο.
Η αλήθεια βρισκεται στο οτι δεν ξερω τι λεω- αυτο, στο τελος ειναι
καθημερινος ελευθερος ανθρωπος.
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Αγκαλιαζω, μ’ αγαπη την κολασή μου, την κανακευω, γιατι ειναι ενα
αδυναμο ψευτοβλασταρο. Φοβαμαι μη μου σβήσει, και τι θα’ χω
πια… Που θα βρω δκαιολογια για τις ψευτικες μερες. Της δινω απ’
την ψυχή μου κομματια διχως αιμα, γιατι αν πονεσει θα μεινω μονο
εγω και δε θα’ χω την κολασή μου. Οχι γιατι μπορει να χαθει, αφου
την κοροϊδευει η υπαρξη, μα γιατι το ψευτοβλασταρο δεν εχει μορφή
και τοπο, κι εγω πρεπει να το κανακεψω.
Δε γεννήθηκε, δε μεγαλωνει, δεν πεθαινει. Ειναι μια γραμμή γυρο-
γυρο που την κοιταω χαμογελαστος.
Δεν της λεω πως στ’ αλήθεια υπαρχει, γιατι τοτε δε θα ‘ναι αυτή, θα
το μαθει πως στ’ αλήθεια δεν ειναι αυτή και θα ζηταει βεβαια να μπει
καπου αλλου. Και που μπορεις να σταθεις εσυ που δε μπορω να σου
μιλήσω, γιατι δεν εχω σε ποιον να μιλήσω…
Ειναι μια αλαφρια θλιψη κουρασης, δηλαδή η γεννηση του
χαμογελου. Ομως εγω ειμαι ο στοργικος, εγω ειμαι η αγαπη, γιατι
εμαθα κατι, γιατι η κολασή μου ειναι κατι, εχω κατι να πω στην
κολασή μου εγιναν πραγματα, ας πουμε εγιναν.
Ελα, αγαπημενη κολαση, να βρουμε τι εγινε.
( Ελα, αγαπημενη της κολασης μου δικαιιολογια.
Ομως, αδυναμο κλαδι μου, δε μπορει τιποτα ν’ ακουμπήσει πανω
σου.
Αγαπημενη ψευτια, ξερεις πως δεν υπαρχει τοπος για θλιψη. Εισαι
μια μετεωρη, ολοστρογγυλη δκαιιολογια. Σε ξερω εγω, αλλο μη θες.
Εισ’ ενα τειχος και μ’ εχεις σχήμα που σ’ αγαπαει στις στιγμες που
ψαχνει την ανοητη υπαρξη στα χερια του γεροδεμενου χρονου.
Μπαινουμε αναμεσα στις παρωπιδες του με τα σιδερενια στολιδια. Κι
αναπαυομαστε, αναμεσα στα ματια που παιζουν σε κεινα που γινανε
και που δε γινανε. Εισαι η αχτιδα του κοσμου που γινεται σχήμα
αγαπημενο σκεψης, δεμενο μες στην καρδια, που σπαρταραει στα
τειχη σου. Κι απεξω απ’ τις παρωπιδες, μη σε νοιαζει, παιζε μ’ αυτα
που εγιναν και δε εγιναν.

(ΣΕΑΠ)

Στ’ ακρογιαλι εμεινα λευτερος απ’ τον κοσμο, τα ματια μου ήταν
ουρανος, ωραιος τοσο, που δε ζει και δεν πεθαινει με την αγαπημενη
προστασια μου.
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Στους δρομους αναμεσα σ’ αγαπημενα σχήματα κλειστηκα χωρις
παρελθον στη ζεστα των ανθρωπων. Εζησα αγαπημενες ιστοριες κι
εσβησα μπρος στα προσωπα που κουνήθηκαν. Εγιναν πραγματα, μ’
αυτή την αγαπη. Τα βραδυα καταλαγιαζε η ψυχή κι ήμουν ολοκληρος
αναμεσα στους τοιχους των δωματιων.
Κι οταν ερχοταν η βροχή, αυτες οι ψευτιες που εγιναν και δε εγιναν
σβήνανε μαζι μου κι ήμαστε ενα.
Ετσι περνουσα τις αξεχωριστες μερες. Προβαλαν τα σχήματα κεινων
που εγιναν και δεν εγιναν, κι ετσι ειχα ψυχή. Μα αυτα εγιναν ενα με
τον εαυτο μου, γι’ αυτο τ’ αγαπησα
Κι εσυ, κολαση αγαπημενη, μη χωριζεις. Μα πιο πολυ αγαπημενη
εισαι δική μου γιατι ―πως να χωρισω.
Ει’ ενα παιχνιδισμα και μια κοφτή σοβαροτητα, ειμ’ ενα ερημο
τιποτα μ’ ολα μεσα του, που γυρναει αγαπημενο στο πως δεν εισαι
αναμνηση απο το τιποτα το αγαπημενο. Εισαι κολαση, γιατι εισαι
δική μου και σβήνεις οπως ολα. Μα σβήνεις τωρα, σ’ αυτο το
σβησμενο τωρα.

Θελω να πω πως ολες τις ομορφιες κι ο,τι γυρευω απο τη
γυναικα-ονειρο μπορω να στις αποδωσω∙ μα η πραγματικοτης σου
η ολοκληρωμενη και τοσο κοντινή μου δινει την αγαπη σου, και
γεμιζω.
Την αγαπη μας, αγγελε μου. Την αγαπη μας, που ζει μεσα και πισω
απ’ την καθημερινοτητα. Την αγαπη μας που θα μας καταστρεψει,
θα μας καταπιει σαν κολαση, αν γινουμε ποτε κακοι.

Η περασμενη μου ζωή ειναι δική σου∙ χρονος ειναι μονο αυτο το
αρωμα που κανει ιδιο το παρεθον και το παρον, καθως το μυριζω σ’
ενα τωρα. Κι οπως ολα σβήνουν καθως το μυριζω, ειμαστε εν’
αρωμα σαν πραγματικοτητα κι εμεις, σα ζωή.
Εμεις ειμαστε ζωή – κατι που το λεμε «ζωή» , γιατι ετσι το λενε
ολοι, μα που αυτή η «ζωή» των αλλων ειναι απλως ενας χωρος,
«κοινωνια», για μας , οπου ζουμε για ενα «πρεπει», που στο βαθος
δεν εχει σημασια για μας. Αν συμμορφωνομαστε ή οχι με κατι, μας
κανει το ιδιο, γιατι στο βαθος δεν του δινουμε καμια αξια, θετική ή
αρνητική, απλως το νιωθουμε σαν καθημερινή πραγματικοτητα,
αφου ζουμε «εν κοινωνια» και «χρονω κοινωνικω»
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Σου σημειωνω ενα περιφημο διστιχο που λεει αυτα που σου
γραφω:

Το μυγδαλο το τσακισα
και μεσα σε ζωγραφισα.

Κι αλλο ενα μοναδικο μανιατικο διστιχο μοιρολογι για το
νοικοκυρη:

Πορτες και ταβλες του σπιτιου ολα ματατοπιστε
’τι ο νοικοκυρης του σπιτιου δε ματασεργιανιζει.

Ειναι πραγματικα εξαιρετικο, και, το σπουδαιοτερο για μενα, ειναι
ενας καθαρος συνδεσμος της δικής μου ποιησης με την Ποιηση.
Βγαινει ελευθερο, χωρις να υποτασσεται σε τιποτα, κι εκφραζεται
πρωταρχικα, απλα.

Ειναι το ταξιδι στην Υδρα και η Υδρα. Δε μπορει να εξισωθει ή να
συγκριθει με τιποτα η χαρα αυτή, απ’ την ελευθερια σου. Αυτο
ήσουν απ’ την αρχή∙ και τωρα εισ’ εσυ. Παντα εισ’ εσυ. Μονο να
καταλαβαινεις τι ειναι τα εμποδια και να ζεις μ’ αυτα, αλλα να τα
θεωρεις ο,τι ειναι, χωρις να νομιζεις πως μπορουν να βλαψουν το
απολυτο σου με την υπαρξή τους∙ χωρις αυτα δε θα ενιωθες στην
καθημερινοτητα το απολυτο.
Οσο για τις συγκινήσεις που βοηθουν να φαινεται καθαρα η
απλοτητα, ας μην τις εχουμε αναγκη∙ ας τις νιωθουμε οσο γινεται,
ας εχουν ομως την απλοτητα ανεξαρτητη, παντα καθαρή, οσο ειναι
μπορουμενη,.

Αποψε σε ειδα στον υπνο μου, για πρωτη φορα (δε θυμαμαι
αλλοτε) τοσο ελευθερα, ζεστή, ανετη και «τολμηρή». Η σαλπιγγα
με ξυπνησε κι ενιωθα καθαρα τα πραγματα. Ο υπνος, τα ονειρα, οι
πρωτες σκεψεις μετα απ’ το ξυπνημα ειναι η πραγματικοτητα απλή,
καθαρή, σωστή. Μετα, στην καθημερινοτητα, ερχονται οι μνήμες,
οι συνήθειες και την κανουν αφυσικη και συνθετη –
«ανθρωπινη»...Μου φαινεται πως αυτο τ ’ονειρο ήταν συνεπεια της
ελευθεριας που ειχε αυτο το «Δεν προκειται να με παρει κανεις απ’
την αγκαλια σου». Για πρωτη φορα ενιωσα αυτο το πραγμα φυσικα
κι απλα, δικο μας.

Αγαπη μου, σε κοιταζω, με βλεπεις;
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Τι ανοησια αυτο, ε; Αφου ειμαστε χωρια, εισαι μονη σου, κι εγω
τωρα το ιδιο. Μα δε θελω τιποτ’ αλλο ματια μου∙ κι οταν θελει μ
‘ ολη της τη δυναμη κατι η ψυχή μας, το ’χει, γιατι μονο ετσι εχεις
πραγματικα κατι, ακομα κι οταν το κρατας: οταν το θελεις
ολοκληρος. Αυτο δεν ειναι αφορμή για πονο∙ ειναι ενας πονος
γλυκος, γεματος ευτυχισμενη συναισθηση στο βαθος.
Μιλαμε καθε βραδυ, ματια μου, απ’τις 8:15 μεχρι τις 8:30. Μιλαμε
και χαραζουμε σ’ ενα κοινο χαρτι τα λογια μας∙ αυτο μονο ειναι ο
χωρισμος.
Η επαφή μας ειναι μακρια.
Κι ήταν παντα μακρια, η απολυτη, γεματη μ’ ολη την ψυχή επαφή.
Θα τη βρουμε πλήρη, χωρις επιφυλαξη, απολυτη.

Γιατι σε σκεφτομαι παντα, μου φαινεται αφυσικο να σκεφτομαι
εσενα που εισαι παρουσα. Νιωθω τη σκεψη μου ελευθερη, μα να
σταματαει καπου, σ’ ενα εμποδιο που ξεπερνιεται, μα που τ’ αφήνω
ετσι. Αυτα για την ποιηση και την καθαρή μου σκεψη.

Το κεφαλι μου ειν’ ενα αδιαφορο αντικειμενο∙ ζω και δε
σκεφτομαι νοητικα. Ζω την πραγματικοτητα που ξερω και εχω
χαθει στον κοσμο. Δε ζω την απλοτητα, τη «ομορφια», ειμαι μεσα
της, σε μια αιωνια φυσικοτητα, σαν φυσική, ζωική αλήθεια.
Αγαπημενη μου, μας περιμενει η καθαρή γη κι ο φρεσκος αερας.
Δεν υπαρχει «ευτυχισμενο μελλον», αλλα πραγματικοτης που
θα ’ναι παντα παρον.

Μπαινει η ψευτια του χαρτιου και των λογων∙ το νιωθω σαν κατι
ξενο αυτο το γραψιμο∙ φυσικο ειναι να κατσω τωρα και να σε
σκεφτομαι με ξεκουραση, οπως σε σκεφτομαι τρεχοντας, κοιτωντας
την Κρήτη, τον ουρανο, τη νυχτα. Το καταλαβαινεις;
Προσπαθουμε με τα γραμματα να δωσουμε ο ενας στον αλλο να
καταλαβει τις πιο λεπτες αποχρωσεις των συναισθηματων και των
σκεψεων του, ενω αυτες ειναι αποδοση με λογια της καταστασής
μας,της ζωής μας, που τη ζουμε ολες τις στιγμες.

Ειναι θαυμασια εδω καθως ερχεται το βραδυ. Το μονο ιδιαιτερο
που νιωθω ειναι η νεαα χαρα, η παντα νεα χαρα, που ’ναι στη
θυμηση δική μου, της ψυχής μου. Ειναι τωρα αυτή η ατμοσφαιρα, η
υπαρξή σου, αυτο ειναι και το σωμα σου ακομη με την
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καθορισμενη του γραμμή, εισ’ αυτο, αυτο σημαινει σωμα, και
θα ’ταν μια επιφανια, που θα την εβλεπα οραση κι επαφή, ολες οι
αισθήσεις, τα ματια το ιδιο με το βλεμμα, αν σ’ εσφιγγα εδω οπως
θελω στην αγκαλια μου. Σταματαω∙ τωρα βλεπω πιο καλοβολα, που
δεν καταλαβαινω, ματια μου, το γραμμα. Εδω ειναι η αιωνιοτητα.
Τιποτα καινουργιο∙ μονο η γυμνή και νεα χωρις λεπτομερειες γη
που μας δινει την πραγματικοτητα.

Τωρα σκεφτηκα την Υδρα. Με τι μοιαζει το συναισθημα που
νιωθουμε για κει. Το μονο που μ’ ενδιαφερει ειναι πως ειναι κατι
δικο μας, και καλο λοιπον.
Αγαπη μου, κοιταω τον ουρανο για να σε δω, νιωθω κατι εντελως
ξεκαθαρο, που εχει ομως κατι που δεν εχει τοποτα αντικειμενικο,
και συγχρονως ειναι η μονη πραγματικοτης, το μονο που υπαρχει
περ’ απο μενα, κι ειμαστε δεμενοι, γιατι ειμαστε τα μονα που
υπαρχουν αχωριστα και χωρισμενα (η φτωχή γνωση), τα μονα που
νιωθω ως περ’ απ’την πηγή του εαυτου μου,της υπαρξής του: Ε σ υ.
Εσυ, που μπορω να σου λεω «εσυ». Αγαπημενη μου, αγαπη μου
γλυκια.

Η αλήθεια ειναι δική μας∙ τ’ αλλα ειναι στιγμες δεμενες μ’ ενα
τοπο που ειναι χαρακτηριστικα του. Παντα ομως ειμαστε
περαστικοι στους χωρους. Αυτή ειναι η πιο συναισθητή ευτυχια: να
ειμαι διαβατης.Τωρα ομως εχω αμεσα τη γνωριμια ολων, που δε θα
προφταινα να δω, συνεχεια, περιπτωσιακα.

Η καθημερινή μου ζωη μοιαζει σαν αντικειμενικοποιηση της
ψυχής μου. Απλο περιβαλλον χωρις καμια ιδιαιτερη λεπτομερεια
(πως να υπαρξει;), κι εγω, με το καλυμμα της απρουσας ζωής. Που
με περιεχει και δεν του δινω σημασια, αλλα το δεχομαι σα δική μου
υπομονή. Η περηφανεια μου δε μου επιτρεπει να δεχτω εξωτερική
πιεση, δε μπορω να τη δκαιιολογήσω στον εαυτο μου. ΄Εχω
υπομονή οπως ο γερος ανεχεται μ’ ατελειωτη γαλήνη τις ανοησιες –
μονο που ειμαι νεος. Η μοναξια μου στενευει με τη βροχή,
μπαινεικατω απ’ την επιδερμιδα μου, γινεται μοριο στην ψυχή μου,
κι εγω περσευω απ’ εξω. Ειμαι γυμνος κι απ’ τη μοναξια.



9494

Αυτες τις μερες εγραψα κατι πολυ δυσκολο επι ωρες. Γραφω το
βιβλιο που σου ’λεγα πως θα ’χειτ τιτλο τ’ονομα σου. Στο στελνω
το ποιημα, εχω πετυχει∙ στο στελνω με περηφανεια, γιατι εγραψα
κατι καλο, που μπορω να στο στειλω. Acvins ειναι ινδοι διδυμοι
ομοιοι και μαζι, Raus και Raptus, καλαμι, κλαδι και δοκαρι, Fravasi,
το αλλο ειναι, η συναισθηση οτι ειμαστε και κατι αλλο, ποου
καταλήγει στα φαντασματα και την ιδεα οτι ξαναζήσαμε, και τα
ομοια, Diva,θεος, Agramanyus, η πρωτη μορφή του διαβολου∙ μη
σε σοκαρει το πως παιρνω το Θεο, ειναι εξωτερικο και εχει σχεση
με ειρωνεια για το λογικο. Ελπιζω να σ’ αρεσει, αν οχι, σκισ’το.
Προσπαθω να δειξω τι θα πει Λαλω∙ στο τελος ειμαστε κι οι δυο
μαζι, χωρις ατομικοτητα, εγω κι εσυ ομως.
Αγαπη μου, ο,τι κι αν γραψω, θα στο γραψω ακολουθωντας καποιο
συγκεκριμενο συναισθημα. Ειναι ανοητο ομως μετα το ποιημα, και

στο διαολο ολα
μπροστα σ’ εμας.

Το αερακι δυναμωνει. Μοιαζει ομως κλεισμενο στα δεντρα. ΄Εχω
μια πνοή που φτανει μεχρι τα χειλη σου, μια ματιαπου χαϊδευει τα
ματια σου και το μετωπο σου και μια δροσεραδα που ειναι στο
στήθος σου, στα χερια σου, στα ποδια σου, σ’ ολο σου το σωμα και
μιαν αγαπη που εισαι εσυ. Αυτα δεν ειναι πουθενα κλεισμενα.
Κλεινονται μονο οταν σμιγουμε σ’ εμας και αφήνουν αληυθινο τον
κοσμο γυρο μας. Αυτα μπορω να στα στειλω, αυτα τα ’χουμε.

Καποτε στο δασακι μας μου ’πες πως ήθελες να πεθανεις∙ δε
μου ’πες το λογο, κι εγω το καταλαβα. Το σκεφτηκα, γιατι κι εγω
θα ’θελα να πεθανω με μια ήπια μουσική∙ ειναι κι αυτο ομως στην
αγαπη μας και το ζω ατομικα παιροντας το για στιγμή μου, που
ειναι πιο κατω απ’ την αγαπη μας και υπολογιζεται σαν κατι που
δεν υπαρχει.

Σκεφτομαι τωρα κατι που πρεπει να στο ’χω γραψει πολλες φορες:
ο,τι ομορφο ονειρευομουν ή φανταζομαι τωρα μ’ ολη τη δυναμη
της ψυχής μου, μπορουμε να το ’χουμε. Φανταζομαι τοπους,
στιγμες, αφηρημενες καταστασεις, στο χωρο ευγενικής ποιησης,
και νιωθω πως αυτο εισ’ εσυ.
Ζητω την πραγματικοτητα των λουλουδιων, των πραγματων, των
αστρων, και γεμιζεις την ψυχή μου σα λυση ή σαν πραγματωση της
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ομορφιας που βλεπω, δική μου οριστικα, οσο η οριστική κι
αδιαπεραστη μορφή των πραγματων. Ο κοσμος ποτε δεν ειναι
αμορφος και ψυχρος, εχει υπαρξη απ’ την ψυχή μου και ομορφια
απ’ την αγαπη μας.
Νιωθω τον αερα σαν κατι δικο μου που μ’ αγγιζει.
Ολα εχουν υπαρξη που νιωθεται μ’ ομορφη ψυχή∙ εσυ εισαι το
τελος της ψυχής μου κι απο κει υπαρχουν ολα με τη διαφορη
ανεξαντλητη ομορφια∙ νιωθουμε τις στιγμες και τις καταστασεις με
διαφορη χαρα, κι αυτο μας δινει τηνευτυχια της συναισθησης της
ψυχής μας∙ για μενα αυτο εισ’εσυ∙ κι η πραγματικοτητα χανει τα
ορια της στα ματια σου. Εισαι η αρχή του κοσμου κι εισαι δική μου.

Θα μας φτιασουν μια μεγαλη καλυβα, 50 μετρα απ’τη θαλασσα
και πιο κοντα, στην ακρη, να ’μαστε μονοι, μ’ ενα παραθυρακι στη
θαλασσα. Θα γυριζουμε ολη μερα, εσυ με σορτς ή μακρυ παντελονι,
εγω μ’ ενα ψαραδικο, θα κανουμε μπανια μαζι, το μεσημερι θα
κοιμομαστε ήσυχα στη δροσια, εγω θα γραφω για σενα, και το
βραδυ θα πηγαινουμε αγκαλιασμενοι μαζι, ξερω θαυμασια μερη
στην ακρογιαλια, και θα μενουμε ωρες αγκαλιασμενοι κατω απ’ τ’
αστρα, πανω στην αμμο και κοντα στη θαλασσα, θα κοιταζω τα
ματια σου, αγαπη μου, αγαπη μου, και να σε κοιταζω ειναι λιγο, και
να −αγαπη μου, ο,τι θελουμε ειναι δικο μας, και δεν ειναι
συνηθισμενο αυτο που θελουμε. Μονο εμεις μπορουμε να ’χουμε
αυτο που θελουμε.
Σου μιλαω με γεματη φωνή που ’ναι συνεχεια της ψυχής μου.
δελφουλα μου αγαπημενη, εισαι ο αερας εδω, αυτο ειναι ο αερας.
΄Ολος ο κοσμος εισ’ εσυ, εσυ, αλλιως δεν υπαρχει τιποτα. Η
ατμοσφαιρα γυρο ειναι ζωντανή και μπορω να τη νιωσω, με μια
μυστικοτητα που ειναι ευτυχισμενα ήσυχη πραγματικοτητα, ετσι.
Απο κει και περα αρχιζει να υπαρχει. Ολα υπαρχουν απο ενα
σημειο και περα. Κι ειν’ ευτυχια γιατι υπαρχουν και μπορουν να
ειναι δικα σου, εσυ τα’ φτιασες. Και πριν απ’ αυτα υπαρχουμε εμεις,
αγαπη μου γλυκια, ματια μου αγαπημενα, ειμαι ογαπημενος σου
εχοντας το προσωπο προς το αερακι∙ ετσι το νιωθω σαν κεντρο,
σαν αγαπημενο σ’ολο τον κοσμο, ειμ’ ετσι εγω –ο κοσμος ειν’ ενα
με τα τοσα του τα δικα σου, κι εγω μεσα.
Τη νυχτα κοιμαμαι εξω κοντα στ’ αστρα.
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Τα βουνα γυρο δινουν μια απλή γραμμή, ειναι μια αφαιρεση, και
θεση ειμαστε εμεις, απλοι. Αυτο ειμαστε απολυτα, χωρις
μικροκαλοσυνες και μικροομορφιες. Θα πρεπει να μου δειχνεις πως
νιωθεις ετσι, για να μη με σταματαει καμια λεπτομερεια.

Εχει λιακαδα, πουλια και προβατα. Ήμουνα ξαπλωμενος και μας
σκεφτομουνα στη θαλασσα. Νυχτες στην ερημια της αμμουδιας,
στο εντονα λιτο τοπιο, και μεις, εμεις, μονο εμεις χωρις περιστατικα
ή σταματήματα. Εμεις ως την πιο βαθα ευχή μας. Εμεις με την πιο
βαθια κι απιαστη επιθυμια και τον πιο λεπτο και ακαθοριστο ποθο,
πραγματοκοτητα ορατή, και το δικο μας απο κει και περα, και το
φτιανουμε μονοι μας ζωντας το, κι υπαρχει μονο με μας.
Νιωθω οπως στην αρχή μας, μονο που υπαρχει η γαλήνη, η
σταθεροτητα που αφησε ο καιρος που περασε. Εχω παντα μια ταση
να ξεπερναω τον εαυτο μου οπου δεν τον κρινω «ενταξει». Αυτο
ομως ειναι λαθος ή νιωθω την ψυχή μου ανοιξη «ρομαντικα», κπως
λενε, κι αυτή τη στιγμή που γραφω αυτα. Μα σκεφτομαι σα να
κανω ποιηση ψευτικη επειδή δεν ειναι «πραγματική» Αυτο
οφειλεται στο οτι δε θελω ποτε να σταματήσω σε κατι. Αυτο ομως
ειναι λαθος, και μου φαινεται οτι σε παρασυρω. Εχει σχεση με το
προηγουμενο που σου γραφω. Μενει παντα ο Σωκρατης μ’ ολες τις
δυνατοτητες μεσα μου, που δε συγχωνευονται σε καμια στιγμή, τον
νιωθεις κι ειναι ελευθερος ─τον ξερεις και σε ξερει.
Αυτος ο Σωκρατης ήμουν πριν σε γνωρισω, ολοκληρος. Τωρα εχει
μεινει λιγος χωρος, για να το πω ετσι, για το Σωκρατη, ειμαι εσυ,
και εγω για να υπαρχω. Απ’ την αρχή μου ’φερες την Ανοιξη, μ’
ολο που η τοτε συμπεριφορα σου προσπαθουσε να την καλυψει∙
αυτες οι κινήσεις, τα φερσιματα διαγραφονταν ψευτικα μεσα στην
Ανοιξη. Αυτή την Ανοιξη νιωθω, αυτή θελω για χωρο μας, κι αυτή
φοβασαι μη χασεις. Ομως μερικες φορες σκεφτομαι πως ειμαι πολυ
χαμηλα και πεφτω σε περιπτωσεις χανοντας την ψυχή, εξωτερκα,
αλλ’ αυτο εχει σημασια, γιατι αυτο το εξωτερικο γινεται
πραγματικοτητα, για το παιδι που ειμαι εδω στην καθημερινή ζωή.
Δεν ειμαι αντρας οταν δεν ειμαστε μαζι, γιατι δε μπορω να το δειξω,
αφου δεν εισ’ εσυ∙ τι μπορει να σημαινει οταν δεν εισ’ εσυ.
Σκεφτομαι πως μονο για σενα χανεται ο διχασμος που ’χω μεσα
μου, παυω να ’μαι διαβολος για ολους και για τον εαυτο μου. Δε
μπορω να ’μαι παντα ετσι, ή δε θελω. Ο Νικος (ο Ματθιοπουλος)
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ειν’ ετσι, ενας, μα δε μπορει, γι’ αυτο, να κατανοηθει απο κανενα,
ιδιως οταν κανει προσπαθειες. Το αποτελεσμα ειναι πως χανομαι
στους ανθρωπους κρινομενος πιο καλα πιο ασχημα, (ενω στο βαθος
κοροϊδευω, γιατι ειμαι αλλο, ακαθοριστο γι’ αυτους), μονο απ’ το
Νικο, καθορισμενο, απ’ τη μαμα μου πλασμενο, απ’ το μπαμπα μου
μια και καλή γνωστο, απ’ το Σπυρο ψυχή του, απ’ το Νωντα
αγαπημενο, απ’ το Γιαννη (το Βελλοπουλο) θαμπα μα σαν κατι
αξ0επεραστα ορατο, κι απο σενα και για μενα υπαρκτο για
μενα.’Ετσι το νιωθω πως υπαρχω. Σβήνω στην αναμνηση των
στιγμων μας (Πορος, θυμασαι, ματια μου, ολα τα θυμασαι;
Ερυθραια,Υδρα, Σπετσες, βραδινα δρομακαι). Οταν το ζουμε,
υπαρχει παντα κατι σταθερο, αυτο θα πει «αντρας», μου φαινεται
ετοιμο για ολα, που ολα τα σβήνει. Μα ειναι αντιμετωπο μπροστα
μου, το ξερω ζεστα, ειναι παντου, και θελω να το σβήνω στις
στιγμες μας. Αυτο σημαινει πως θα ’θελα να ’μαι παλι παιδι∙ κι
αυτο θα πει: οπως τοτε χανομουνα στη συναισθηση της υπαρξης,
δηλ.του καλου, ετσι να σβήνω και τωρα. Μα πρεπει να’ μαστε δυο,
για να μπορεις εσυ να ’σαι ελευθερη και να γινομασστε μαζι ενα.
Νιωθω ομως πως εγω στο βαθος μενω ακεραιος, ενω εσυ σβήνεις
που με κοιτας και μ’ αγγιζεις ή σε κοιταζω και σ’ αγγιζω. Στο
βαθος με θελεις αντρα και το νιωθω. Μα ειναι στιγμες που
ταξιδευουμε κι δυο στην απλοτητα, στο ατελειωτο ─κι εγω ειμ’
εκεινο που πρεπει, που ειμαι∙ ενα τιποτα, που ειναι ομως μαζι με
σενα τιποτα.
Για να ειμαι ετσι μεσα στο χρονο και πανω απ’ ολες τις
δυνατοτητες, πρεπει να ξεχασω τις δυνατοτητες. Στον προλογο του
βιβλιου μου το ’νιωσα, κι εσβησα ─ήρθες και το ’χω. Αυτή ειναι η
ιστορια μου, η επιστροφή στο τιποτα, μαζι σου ομως.
Μα πιο πολυ, δε θελω μονο να ζουμε στην ευτυχια της αρχής της
ζωής, της ξεκαθαρης ψυχής των παιδικων χρονων, αλλα θελω εγω
να φτιασω τη ζωή, αυτο ειναι η μεγαλη μου, η τρομερή φιλοδοξια,
τοσο ομως απλή, απο τοτε που ήρθες. Αυτος ο χρονος ουσιαστικα
δεν υπαρχει, δεν ήρθες ποτε. Απλως τα ματια σου ήταν η αλήθεια,
κι εφυγα απ’ τα δεσμα της σκεψης. Αντι να κανω φιλοσοφια, εκανα
ποιηση, δηλ. πεταξα τις δκαιιολογιες οποιουδήποτε ειδους, κι αντι
να οριζω τη ζωή την επιασα απ’ τη ριζα. Μα απαιτω απ ’τον εαυτο
μου να φτιαζει τη ζωή. Σου φαινεται εγωισμος και ψευτια; Αυτο
πρεπει να ’χεις στα χερια σου. Δε μπορω να μην ειμαι δυνατος.
Βλεπεις τιποτα πισω απ’ αυτή τη δυναμη; Γραψε μου.
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Εισαι το λουλουδι που γινεσαι ψυχή στον ξερο κορμο με την
αιωνια ψιχα, η φωνή που βγαζει τ’ αρωμα του τριανταφυλλου στο
αιωνιο καλαμι, εισαι η μακρινή αρχή της φωνής του πουλιου που
πεταει μοναχο αορατο στην απεραντοσυνη τ’ ουρανου, εισαι η
επιπεδη πραγματικοτητα του χωματος, εισαι η αγαπημενη μου. Και
θα ’μαι μοναχα για να σ’αγαπαω, μοναχα για να σου λεω πως εισαι
η αδερφουλα μου, που βρήκα γιατι κοιταξα καλα κι ειδα περ’ απ’
τα καθιερωμενα ματια μου, που κι αυττα σε ζητουσαν, για να σου
δειχνουν πως εισαι η γλυκια μου αγαπη με τα χερια μου,
θα ’μαι για να μ’αγαπας
για να υπαρχεις παντα
για να υπαρχουμε
και να ζουμε σαν δυο ευτυχισμενοι ανθρωποι
στην καθημερινή πραγματικοτητα.
ε μπορω να σουχαρισω τιποτα, αγαπη μου, γιατι τιποτα δε μπορει
να ειναι δωρο, δε μετραει τιποτα να γινει νεο, τιποτα δε μπορει να
κλεισει την ψυχή μου και να τραβήξει τα ματια σου απο πανω μου.
Μονο αυτα τα λογια, να σου δωσουν την ευτυχισμενη ξεκουραση
απ’ τις θορυβωδεις καθημερινες στιγμες, που τις δινεις και μονη
σου οταν ησυχαζεις.
Χρονια πολλα, αγαπη μου.
Μ’ ολο που ειμαστε κουρασμενοι, η μερα θα ’ρθει γρήγορα, γιατι
την περιμενουμε εμεις.

΄Οταν ήμουνα εφηβος ειδα στον «Ήλιο», σ’ ενα τευχος, απ’ τη μια
μερια τον Ολυμπο κι απ’ την αλλη τη Φρυνη «λουομενην εις τας
ακτας της Ελευσινος» . Δεθηκε ο Ολυμπος με τη Φρυνη, σα να
ήταν πανω του η Φρυνη, ομορφια με ομορφια, γυμνοτητα μ’
ομορφια, κι ολ’αυτα εγιναν οι κοφτες γραμμες του Ολυμπου ιδιο
χρωμα με τη Φρυνη, η γυμνοτητα εγινε απλες αυλες γραμμες μα
διατηρουσε μια χαρα πλατια κι ευγενική το γυμνο γυναικειο σωμα,
το σωμα. Ο Ολυμπος ειναι κοντα μου κι η γυμνια δική μου. Σε
χαιρεταω γυμνή. Το νιωθεις; Κοιταξε με. Εισαι οι απλες γραμμες
του Ολυμπου, γυμνοτητα ευγενική, χωρις επαφή, μια ομορφια που
απ’τα ματια γεμιζει την ψυχή.
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Οταν αρχιζω να σου γραφω νιωθω να στενευουν ολα εκεινα που
ζω και που σκεφτομαι πως θα σου γραψω. Ειναι σα να κανω μια
αγγαρεια μπροστα στην ευτυχισμενη ελευθερια μας. Γι’ αυτο
θεωρω σαν το πιο σημαντικο πραγμα την ποιηση: προσπαθει να
δωσει αυτή την ελευθερια, να ειναι το ιδιο, κι οχι απλως να μιλήσει
γι’ αυτή, οπως τα γραμματα και καθε αλλο.
Μου φαινεται πως δε μπορω να εκφρασω καθαρα το συναισθημα.
΄Οταν ειμαστε μαζι μενω σιωπηλος, γιατι το ζω και δε θελω να
μιλήσω γι’ αυτο, παρα οταν θελω κατι και δε γινεται. Τοτε σου λεω
οτι σ΄αγαπαω, ειναι ομως το ιδιο μ’ οταν σου το λεω ευυυχισμενα.
Στο βαθος η ομιλια μας ειναι οι κινήσεις, η ακινησια –κι ακομη πιο
αληθινα η γαλήνη που περιμενει την ενωση, γιατι δεν εχουμε τιποτα
να πουμε.

Η αγαπη μας ειναι η πραγματικοτης, η απλή πραγματικοτης της
γης, των αστρων, της ομορφιας, που για τους ανθρωπους ειναι
ζήτημα δυσλυτο, οσο ειναι τα φιλοσοφικα ζητήματα για κεινους
που πανε με τη λογική, το ιδιο θα μπορουσε να ’ναι κι αυτή η
πραγματικοτης μας, γιατι ειναι το ιδιο. Δεν υπαρχει ομως προβλημα
στον κοσμο για μας. Κι οπως ξεπερναει κανεις τη φιλοσοφια με
την πιστη ή με την ποιηση, ετσι θα μπορουσε κανενας να καταλαβει
την αγαπη (που ειναι η αγαπη μας). Αυτο, για τους αλλους, γιατι
εμεις ειμαστε η πραγματικοτης.

Κοιταζω ο,τι εχω γραψει. Μ’ ολο που τα ’χα υποτιμήσει, βρισκω
πραγματα σπουδαια∙ αποφασισα να τ’αντιγραψω ολα, για να
παρακολουθήσω την πορεια μου. Θα χρειαστουν καπου 1.000
σελιδες πυκνογραμμενες σαν αυτο το χαρτι. Θα τελειωσω ισως την
Ανοιξη. Θαν τα διαβαζουμε μαζι τα βραδια στο κρεβατι μας.

Σκεφτομαι κατι που λεει ο Χατζηαθανασιου για μενα: «Εισ’
αητοπουλο που παει προς τον ήλιο χωριςνα φοβαται, κι αν πεσει
πανω του, δε βγαλει ωχ!, αλλα δε θα δωσει σημασια». Αφου μιλανε
ετσι για μενα, θα πετυχω. ΄Αλλωστε αυτο λεει κι ο ιδιος. Πιστευει
πως ετοιμαζω κατι που θα με δειξει σιγουρα σε λιγο ιδιαιτερα
μεγαλο. Δεν τα καταλαβαινω αυτα και καλα. Μ’ ευχαριστει παντως
που η λυση των παντων εισαι για μενα εσυ.
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ΛΑΛΩ
1961

επικληση

Στεκουν ακινητα
Η πηγη του κοσμου σταλα αναμεσα τους
δινει την ψυχη τους γελιο
κληση ανοιχτη
Τα ματια βλεπουν.

Στην αγαπη
η σταλα χωμα δικλαδο δρυ πουλαρι εγω κι εσυ, αδερφε,
με το θανατο του κεραυνου.
Μα εγω μισω την ιστορια

ειμ’ αχρωμος και σβηνω την αγαπη σβηνοντας στο ρουφημα της
σταλας

η σταλα μετεωρη

Mâna mâna mâna
δικλωνη η ψυχη μου πηρε το numen απ’ τον κοσμο κι εγινε
αγαθον αγαθον αγαθον

μα η σταλα μετεωρη στα ματια μου

(Οταν ημουν παιδι τα ποδια μου κολουσαν στο χορταριασμενο
χωμα καθως χαϊδευα το σκυλο μου κι ετσι δε σκεφτομουνα τη
γεννα και το θανατο μου)

Εχω μια ιστορια κλεισμενη στην αγαπη που τα ’κανε ολα ενα

Το mâna κι η αγαπη αχρωμη σταλα

η σταλα
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Παρτε τη να γινει το αγαθον μας με το μπασιμο στο χαμογελιο
(Χωμα δικλαδο δρυ πουλαρι εμεις)

Η σταλα διχως σχημα κολησε στο μετωπο μου
Η σταλα η σταλα η σταλα
Εχω μια ιστορια που γεννιεται μπρος στα ματια μου μ’ αρχη και
τελος σιγουρο
η σταλα.

Δροσια στα ποδια σου
εδω που ειμαστε, Λαλω,
Λαλω Λαλω Λαλω.

ερμηνεια

Γελω
ειμαστε δυο
γελω
σε θελω ανοιχτη
δακρι
Man Man Man.

Εισ’ ο Raus και δεν ειμ’ ο Raptus στροφη
εισαι το μοναχο καλαμι
Man Man Man.

Man αντιστροφη
ειμαι η
Man Man
ειμαι η Eva
Man Man Man
ειμαι η Eva σου

εγω ειμαι η ανοιχτη σου Eva
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Ειμαστε δυο φωνη
περιμενω

ειμαστε εσυ κι εγω
δος μου

ειμαστε
γινεται

Man αντιφωνο ο
ουρανος
δε φτανει

Man
η ψυχη
δε φτανει δε φτανει

Man
εμεις
δε φτανει δε φτανει δε φτανει

Γελω
εσυ φτανεις κοντα μου
γελω γελω
εσυ μπαινεις στο γελιο μου
γελω γελω γελω
γελω γελω Man
γελω Man Man
Man Man Man.

Ξερεις.

*

τοξο

Η ωρα μ’ αφηνει δυο μαυρες κορες
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τις απομονωνει η ζεστα της ψυχης μου
αυριο το ιδιο
και θα ’χω ζησει
αυριο θα κοιταξω πισω
οι κορες θα ’χουν αξονα και κλισεις
και θα ’ναι ζητημα το τοξο τους
αυριο θα’ μια ολο αγαπη για τον κοσμο που χωραει τοσες φορες το
σωμα μου
αυριο θα νιωθω πως περπατω προς σενα
κι οταν θα ειμαστε Λαλω

θα μας προσμενουν δυο στα περατα του τοξου της χαρας·
εχουμε δυο μικρες κορες
που κανουν τη λυση κοσμο
και γυριζουν σαν τρελες στα δυο μας προσωπα
στις δυο μας μασκες της Λαλως.
Εχουμε δυο κορες που κοιταν στην απουσια τους, Λαλω.

*

νυχτα

Ειμαι δυο ματια αναμεσα στ’ αστρα
και λεω τι να σβηστει
τα ματια μου τ’ αγαπημενα που μπορουνε να μη βλεπουν τιποτα
η τ’ αστρα που αρχισαν το στρογγυλο μυαλο μου
αγαπημενη
ειμαι μοναχος στη νυχτα
και τραγουδω την υπαρξη μου
που ειναι μ’ αυτον τον κοσμο
Λαλω

εκεινον.

*

μοναξια
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Μερες μου ειν’ ενα μοσκαρακι που γυρναει στους καμπους και στα
υψωματα
αστερι μπαινει μες στα καθαρα μου ματια αστερια ο ουρανος
γεματος
και παλλεται καρδια στα στηθια μου καθως γυρνω ενα με το σχημα
μου
στον ιδιο κοσμο.

*

το κυπαρισι

Το κυπαρισι στην καταστρη νυχτα·
ειμαι γερος με τον αερα
κι αν φυγει θα μεινει το ξενο σχημα μου
μα δεν ακουμπαει το βλεμα μου

ειν’ η λαφρη ψυχη που σβηνεται στο σωμα μου
ο αερας μ’ αγαπαει
ομως τα ματια μου μονο τα ξερει·
τα γυμνα μαυρα ματια μου κοιτουν το κυπαρισσι στην καταστρη
νυχτα.

*

πολυε

Λαλω
και με τον ερωτα αντρας και γυναικα
παιζω και φτιανω απ’ το ξεβαθο γελιο που αγαπησαμε
τ’ αδιαφορο της Λαλως
παιζουμε, αγαπημενη
Λαλω.

1
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Θελουμε να ενωθουμε χορος
και χαιρομαστε το μοναχο σχημα μας
κλειστο στη γη ο,τι φτιανουμε
ετσι αγαπαμε τον κοσμο

που μας δινει το παιχνιδι της ενωσης
γελαστοι.

γλωσσα

Η μοναχη κινηση γελασε στον κομμενο του νου δρομο
που χρωματισε τα γυμνα ματια μας
κι αγαπησε το κενο με την ελλειψη του
αληθεια στα κομματια της φωνης
ψυχρα τ’ αντικειμενα σβηνονται στην αρχη του νου

παντου το γελιο
καθρεφτης που κραταμε τ’ ακρα του.

μουσικη

Με νεο χερι διχως νουμερο χωρισαμε τη λεξη
και παιρνει ο νους μας απ’ τ’ αυτια του κοσμου

τ’ αρωμα
κι οπως διχως κορμι ζεσταινουμε τις νοτες
απ’ τον καθρεφτη ξεμακρυναμε κι απλωθηκε η ατελειωτη ψυχη μας
που κοβεται μπροστα του.

Ενα δυο δεν εχει γραφειν
οταν αρχιζει η επαφη στον κοσμο
ομως ο αορατος νους δεχεται το σχημα
κι ερχεται στο γυμνο μας γελιο ο,τι αγαπησει
ετσι εγραψα και κανει νουμερα
μα τη συνεχεια τους τη λεει το ματι εικονα

ο γυμνος καθρεφτης διαλυει στον κοσμο το ενα η τ’ αλλο
και μενει ο νους αγραφη πλακα
στ’ αδιαφορο.
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H επαφη των χεριων μας χωριζεται στασιμο
και την τυλιγει ο αναλλαχτος αερας
ορθιοι κοντα στο στημενο που κοιταει τον κοσμο
παιρνουμε απ’ το νου το σχημα
και κινουμαστε
ειμαστε ο καθρεφτης

Ενωνουμε τους ανθρωπους με μια μοναχη κλωστη θεατρο
κι εχουμε το παιγνιδι της χωριστης αγωνιας
ερχεται η μιμηση στον κοσμο που διχως ριζες μας γυμνωνει
και σβηνεται στ’ αδιαφορο
τα χειλη μας χαμογελο.

2

Καλο που υπαρχει ο κοσμος και τον εχει
κι ερχεται στα λευκα μου ματια που ακρο σβηνονται
Λαλω Λαλω Λαλω
βλεπω περ’ απ’ τα ματια μου.

Λαλω
αγαπημενη
μοναχοι
αγαπημενη
Λαλω.

*

Σταση

Κυκλος η ψυχη μου αγκαλιαζει
τριγωνα τετραγωνα πολυγωνα κυκλους γραμμες στιγμες
τετραγωνο το συμπαν
και στο κενο που τα χωνευει βαρυ λουλουδι εγω
εγω
που βλεπω τη Λαλω.
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δετο

Το ματι μου ειναι στρογγυλο
το συμπαν στεκεται στα δαχτυλα
και μεσα πνεει τ’ αγερι της ψυχης μου.

Ενα υμνος
το συμπαν
ενα ενα
το ματι μου
ενα ενα
εγω κι εσυ Λαλω

Η πηγη μας χαιδευει το χωριστο καλο
εμεις γελαμε στα κομματια του ματιου μας
τα ματια μας

ειν’ οι Acvins
η ψυχη μας

ειν’ ο Raus και ο Raptus
τα χερια μας

το ενα και το δυο
εμεις

Εμεις
ειμαστε εξω απο τα ματια μας
ειμαστε εξω απ’ την ψυχη μας
ειμαστε εξω απο τα χερια μας
Λαλω
εμεις μοναχα βλεπουμε τον ησκιο μας χωρις μορφη
να μας τυλιγει με το συμπαν κι ετσι ζηταμε την αρχη γελωντας
οι καλοι Yima και Yami

εμεις
ειμαστε εγω κι εσυ
ειμαστε η ψυχη κι ο ησκιος της
ειμαστε το fravasi κι ο κοσμος
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(κυλαει η ψυχη στο ματι)
ειμαστε
χωμα και homo
πετρα και αστερι
κλαδι και κλαδι

ενα δυο
διχως νουμερο
(κυλα στα ματια μου Λαλω)
βλεπουμε τον αμμο
(σου γελαμε ουρανε μου
που δεν ηρθες ουτε πας)
τιποτα ο νους μας
(απ’ το κορμι του Diva εγινηκε το συμπαν
απ’ την κοπη του το γιατι
απ’ το σπαθι που χωρισε η γεψη της ψυχης μας)

Λαλω
ειμαστε ειμαστε ειμαστε
(ο εγκεφαλος μας το σχημα του κοσμου
γεμιζει το κενο του κρανιου μας)

Λαλω Λαλω
ειμαστε ειμαστε
(πες μου το μυστικο
που φτανει στα δαχτυλα μας)

Λαλω Λαλω Λαλω
ειμαστε
(απλα τα μαυρα σου ματια)

Λαλω Λαλω Λαλω

ας αγαπηθουμε στον κοσμο.

Λαλω λογος
Στην αρχη η καλη Λαλω εγινε ο εαυτος της
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μετα το βλεμμα της
χρωματισε στο νου μου το γιατι
κι υστερα τα χερια της
μου ’δωσαν το συμπαν

Λαλω τα ματια μου
η ψυχη μου τα κανει τραγουδι
κι η καλη μου ιστορια απο κει.

Αγαπημενη τραγουδι
ο κοσμος ονειρο δεν εχει
και χωρια εσυ τα χερια μου γυμνωνεις
τα ματια σου
κενωνουν την ψυχη μου
η κινηση μου ξερει το μοναχο κοσμο
κι εγω κοιταω εσενα
γυμνος
αγαπημενη.

Λαλω Λαλω Λαλω μιλημα
ειμ’ αντρας και στεκεσαι μπροστα μου γυναικα
τεινω τα χερια
και λεω εσυ κι εγω
λεω εγω και τ’ αλλο
φτιανω γραμμες γυμνες τα χερια μου και τις γεμιζω με την αχρωμη
ψυχη μου
ον μη ον
(Açvins τα χερια μου)
χυνω ως τη ριζα της τη χωριστη ψυχη μου
θανατος γεννα
θελω το εγω που μου ’δωσες
φοβαμαι
(δε σκεφτομαστε τα χερια μου αν μοιαζουν οταν σε κρατω)
γελωντας γεμιζεις τον κοσμο με το χωριστο μου εγκεφαλο του
κι εγω τον παιρνω ευτυχισμενος μες στα χερια μου
τα δυο μου χερια που ζυγιαζονται
Θεος Agramanyus
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(φως και σκια που χανονται στα ματια)
καλο κακο
(αγαθον η ριζα της ψυχης)

Λαλω Λαλω Λαλω
γνωστο απο δω το γελιο σου κοιταει τα χερια μου απο τ’ απλα σου
ματια

τα δυο σου χερια που τα γυμνωσες για το κορμι σου
αληθεια ψεμα
(μπερδευονται ξεχωριστα τα χερια μου
μ’ απ’ τη γυμνοτητα δεν εχω
μοναχα εσενα)
χαρα πονος
(υπαρξη δενω κι ελλειψη
με τη φεγγια απ’ το βλεμμα σου
που φτανει δυο στις στρογγυλες μου κογχες)
χτες αυριο
τωρα
εισαι μπροστα μου
τυχη
μυρο της ψυχης σου
αμμος πετρα χορταρι πουλι εγω
δυνατοτητα πραγματικοτητα
(αγαπαω τις δυο γραμμες
μα χανονται μες στην αγαπη,
ας ειν’ ενα)

Ενας ο νους μου κλει τον κοσμο
ενα για να σταματησει χαμογελαστος στα χερια σου

Λαλω Λαλω Λαλω
ενα δυο
οσες φορες το θελεις το γυμνο ενα
ενα δυο γυμνα
απ’ εξω ο κοσμος που τον αγαπαμε εμεις
Λαλω Λαλω Λαλω
εσυ Λαλω κι εγω
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Λαλω Λαλω Λαλω.

Λαλω μιλημα
Ο Diva ειναι το συμπαν
κι εχει για σπιτι την ψυχη μας
παμε στ’ αλλα χωραφια
παμε στο δεντρο πισω απ’ το βουνο ν’ αγκαλιαστουμε μες στον

ησκιο
παμε να κοψουμε γαλαζιες παπαρουνες με τριγωνικες πρωινες

σταγονες
να βρεξουμε τα χερια μας σε μαυρο χιονι
να βρουμε δρομους μοναχους γι’ αναπνοη μας

Πετρα ο νους μας στροφη
η ψυχη μας κρυο καλαμι
και κοκκος αμμου εμεις

Απ’ εξω τραγουδακι
απ’ εξω οι ξε
απ’ εξω οι ξενοι κρινοι
Λαλω Λαλω Λαλω
που αντιφεγγιζουν στη ματια σου

Κοιτα Λαλω αντιστροφη
Η γη αναπνεει
ανθρωποι τ’ αστρα
ενα ψαρι τρωει τη σεληνη και τον ηλιο
ο Θεος εφτιασε τον κοσμο

finale

Δε μιλησα
μοναχα θελω να σου τραγουδησω
γυριζοντας την αρπα μου στον ηλιο και στη σκια.
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Ομως Λαλω στασιμο
σα δω τα ματια σου σωπαινω
Λαλω Λαλω
τα ματια σου πηγη του τραγουδιου μου
Λαλω τα μα
Λαλω τα ματια Λαλω
Λαλω.

απλο
Σου χαρισα ενα πολυγωνο απο ησκιους με σαρκα την ψυχη μας
σου χαρισα ενα ψηφιδωτο τραγουδι
σου χαρισα ενα νιοκοπο διαμαντι
Το ’χεις στο λευκο λαιμο σου
κι ετσι αγαπιομαστε στον κοσμο
επλαστηκες στα χερια μου Λαλω
που γινηκαν στη γεννηση σου
κανε ποτηρι το διαμαντι
ελα να πιω δροσια μες στο λακκακι του λαιμου σου.

εσυ
εσυ εσυ
Λαλω Λαλω Λαλω
εγω εγω
εγω.

*

χαρισμα

Σου στελνω τα χαρισματα σ’ εν’ ανοιχτο κουτι
κλεισμενο με τη φρεσκη μου πνοη
εβαλα τ’ αστρα διπλα διπλα κι εφτιασα ενα ταπετο για το ξυπνημα
σου
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απανω τα μοναχα συννεφα του νου μου να μπουν στην πρωτη
αχτιδα του ηλιου που θα πεσει μπρος σου
και γυρο γυρο τη στιγμη μου
πετραδι

σου στελνω ενα πετραδι ―εχεις το δαχτυλιδι
το δαχτυλιδι ―εχεις το πετραδι

ειναι η νυχτα η ανοιχτη μπροστα μου
και σκεφτομαι το δαχτυλιδι που σου χαρισα
ζηταω το χερακι σου
και λεω να περασει η νυχτα γιατι ’σαι μες στη μερα
και κλιω με βλεμμα ωραιο τη νυχτα
― ενα κουτι ανοιχτο που εχω στα χερια
εχεις το δαχτυλιδι ―
τα χερια μου περνουν την επαφη του και ζητουν τα χερια σου
την επαφη μας τη χωριζει ο κοσμος
η επαφη μας ειναι τωρα κενη
γεματη ζεστα αναμεσα στα δροσερα κορμια μας,
αγαπημενη.

*

τραγουδι σε παραλλαγες

Περπατω με λαφρα βηματα στ’ αγαπημενο χωμα οριζοντιο
γυμνος κοντα σε κατι
παντα κατω απ’ τον καλο μου ουρανο
η ψυχη μου κλει τον κοσμο

Δε ζεσταινω την ψυχη μου πλαγιο
ειμαι μοναχος
δρομος που σβηνεται χωρις σημαδι
αντιβαρο ο εγκεφαλος μου
στον κοσμο το κονταρι μου λοξα

Το γυμνο ματι της ψυχης καθετο
σκιζεται
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και στο κενο
Λαλω
δες το τραγουδι

Ειμαστε ενωμενοι συνθεση

βαζω στην παλαμη σου τα δαχτυλο μου
οριζοντιο πλαγιο καθετο
τα ματια μας κοιταζονται.

*

Ξαπλωμενος
κι ολογυμνη η καμαρα
γελω λευκα τα ματια μου γελω αγαπω το σωμα

μου
γελω
με κρατας μοναχα εσυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

mâna· ο φοβος μπρος στον κοσμο ― Raus («καλαμι») Raptus («δοκαρι»),
Açvins· «διδυμοι», το «ενα» και το «δυο» στον κοσμο ― Agramanyus· το
«κακο». Σελ. 29, στιχ. 3, αντι σχημα σωμα
΄
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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.
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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.
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ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
1963

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

1

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.

2
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Μ’ ασπρα επιπεδα ο ανεμος κοβει το δρομο
και τι πιο μαυρο κυματιζει απ’ τα μαλλια σου
για το βλεμμα σου που δροσιζει το μετεωρο χερι μου
και σ’ ανοιγει ενα κοσμο ασπρα χαλικια –
να σκια ο ουρανος σ’ εν’ ασπρο σκαλι
κι οσο ανοιγουν τα ματια σου τοσο γελιο στο χερι μου,
μα ελα χορτασε στο νερο που με δενει
– να στην ανασα σου ο ανεμος, στο κορμι σου τα κυματα
κι οι διπλες του κοσμου ασπρος δρομος στα ποδια σου
για τον ησκιο σου μοναχο στου χεριου μου τη σαρκα.

3

Γλυκα εχουν οι πετρες το βραδυ·
κοιτα πως φαινονται οσο ειναι τα δεντρα,
πως 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
– πως δεμενος, πως γυμνος και σε βλεπω
κι ουτε αερα δεν εχει η ψυχη μου –
τι σκληρες τι μοναχες οι πετρες,
τι γλυκος, τι ωραιος και μενω
μπρος στη νυχτα και πισω απ’ το φως.

4

Τοσα και ποσο αργα κινουνται τα καλαμια
κι εγω κιναω μ’ ασπρες πετρες τα πουλια·
ομως αν κοψεις τα βατομουρα, εγω να παω στη θαλασσα
και μη μου φτιασεις τετιο μονοπατι συρριζα στην καλαμια,
το ξερεις πως οι δρομοι πνιγονται στον αμμο,
γλυκα μου, δε θελω δρομο, εσυ που θες να παω,
γλυκα μου, και ποσο αργα κινουνται τα καλαμια
κι αλλο απ’ τα ματια μας δεν εχει ο τοπος
– που λες τελειωνει η θαλασσα κι ας πανε καπου οι ριζες
ποιο τραγουδαει τα χειλη μας, ποιο φτανει τη μιλια μας;
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5

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
να πατησω, δωθε χωμα κειθε νερο.

6

Σε ρωταω γιατι το πρωι κοιταω τις σπηλιες
σε ρωταω γιατι στις ελιες ζηταω τα μαλλια σου
σε ρωταω γιατι μιλαω στις πετρες
σε ρωταω τι ρωταω,
τετιον καιρο που τον βρηκες
που το βρηκες να ρωταω.

ΩΡΑ ΓΥΜΝΗ

1

Μα σ’ αγγιζει τοση ερημια κι εσυ ταιριασες,
ενα δρομο δεν τελειωσες, γιατι ντυθηκες τον κοσμο,
γιατι φευγεις, θα σπασω τις πετρες
και πως θα βγεις αναμεσα απο τοσα κομματια;

2

Μονο στις χουφτες σου ειναι γυμνος ο αερας,
σε τοση χαρα κινουνται τα χερια σου
και κοντα σου φευγουν τα συννεφα
– μενεις με δυο πρασινα φυλλα και μια πετρα σκληρη.

3
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Χιλιες πληγες δεν αγγιζουν τον κοσμο κι εμεις τι θα κανουμε,
χιλια ψεματα βαραινοηυμε και δε σπαει το γυαλι,
κι εσυ που σαρωσες τον αερα, τι καταφερες,
ετσι που γυμνωθηκες, αφησες τον κοσμο μοναχο
κι ετσι θα σε δεσω μονο με κρυσταλλινους αρμους.

4

Μου λες πως σε γδυνουν τα τζιτζικια
μου λες πως ο ανεμος μεχρι τους γρυλλους,
πες μου πως μιλας με τ’ αστερια,
πως δεν εχει ενα συννεφο, μιαν αποφαση ο κοσμος
και μου λες, γιατι μοναχα σ’ αγαπανε τα λογια μου
κι εισαι μονη κι ειμαι μονος κι ειμαστε μαζι;

5

Αν σηκωσω την πετρα, εσυ μην αλλαξεις τον κοσμο,
μη σπαραξεις τα φυλλα, ελα, μην τραβας 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 σου, φτιασε τον κοσμο.

ΩΡΑ ΣΤΑΣΗΣ

1

Λιγο πιο πανω απ’ το νερο, λιγο πιο δωθε,
λιγο πιο πισω, κι ειναι μοναχο του
κι απλωνει ως περα για τον ουρανο,
κι ειμαι μοναχος με τα οστρακα και τα συννεφα.
Πως φευγουνε τα χρονια, πως ερχονται τα κυματα
και πως οι αφροι γραφουν την αμμο και τις μερες,
που παω κι ερχομαι, τι γραφω σβηνω,
μα το νερο και τα πουλια και μα τον ουρανο;
Λιγο πιο πανω απ’ το νερο πως κλεινουνε τα χειλη,
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πως μενουν αδειες οι παλαμες,
πως τα ματια δεν ανοιγουν τον οριζοντα;
Λιγο πιο πισω, λιγο πιο δωθε απ’ το νερο,
και πως ειμαι μοναχος;

2

Μισος με το νερο, μισος στον ουρανο
κι ολοκληρος ανοιγω τα ματια κι ωραιος
μ’ αυτο το κορμι στ’ασπρα πετουμενα.

Γαλαζιος ποτε στο νερο και ποτε 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, μοναχος,
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.

3

Με ποδια πιο γρηγορα απ’ τα κυματα
φωτισαμε τα ματια μας σ’ αφρους και κοχυλια
κι ενα πουλι που ταξιδευε για ηλιο μεγαλο.
Χτες ηταν που μετρησαμε τ’ αστρα
κι ακουμπησες ωραια στον ασπρο μου ωμο·
ειπες «Δος μου» κι ειπα «Φως».
Κι ηταν κεινο τ’ αστερι που ’πεσε μες στο νερο
και το ’κλαψες και στεναξες κι ειπες «πουλι μου!»·
υστερα μ’ ανοιξες τη μικρη σου παλαμη
και τελειωσε η νυχτα πισω απ’ τα δαχτυλα σου
μ’ ασπρα νερα κι ολοκοκκινο ηλιο.
Ετσι ηταν που ανοιξαμε τα χερια μας
και γελουσες, καλη μου, πως γελουσες
κεινη την πρωτη μερα που σπαραξαν τα ματια μας



122122

κι ειπαμε «Σου ανοιξαμε, ελα, πουλι μου!».

4

Την ελεγες, καλη μου, τη χαρα,
μα δεν τη διαβασα καλα στα ματια σου,
δεν την ακουσα καλα στη φωνη σου,
μιλουσα μ’ αδεια οστρακα
που κρυβουν τον ησκιο τους
– ετσι κυλουσα το νερο στη διψα μας,
ετσι το ψωμι δεν τελειωνε στο τραπεζι μας
κι οι πορτες ηταν ανοιχτες
στις ασπρες μας καμαρες.
Κλεισαμε τον κοσμο για σπιτι μας,
καλη μου, και δεν εφυγες,
καλη μου, και δεν ησουν μονη,
πως ηρθε μοναχο του,
πως ανοιξε ο κοσμος κι εκλεισε η πορτα μας,
πως γεμισαν ολα τα οστρακα αγαπη,
και το ψωμι και το νερο
ειναι χαρα, καλη μου;
Ετσι τα ματια κι η φωνη σου στο σπιτι μας,
ετσι πουλακι ο κοσμος
στις αδειανες μας καμαρες
κι ειναι τα χερια μας γυμνα
με την αγαπη.

5

Καθε πρωι περιμεναμε,
καθε πρωι τ’ αθωα σου ματια ζητουσαν τα χερια μου
και το δρομο του κορμιου μου,
καθε πρωι ζητουσες τοπο ν’ ακουμπησεις
στον τοπο μου.

Ετσι ηταν
που γυραν εξω τα λουλουδια και πεταξαν τα πουλια
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κι εμεινα διχως θεση γυμνος
κι εμεινα διχως δρομο
στον ερημο τοπο των δαχτυλων μου,
στη μοναχη ωρα της καρδιας μας·
ετσι ηταν που μειναμε
καθαροι με μια σταγονα μελι
και μια εικονα θολη που μας περιμενε
καθε πρωι.

Κι ηταν εκεινο το πρωι που ανοιξαν τα ματια σου,
ανοιξαν τα ματια μου,
ηταν εκεινος ο πονος για τις μερες,
εκεινη η οδυνη για τον κοσμο,
ηταν ο μοναχος θανατος που μετρηθηκε πανω μας
και μειναμε μοναχοι
με μια γευση σκληρη.

Τοσον καιρο, τοση ζωη,
τι βλεπουμε, καλη μου, με τετια ματια,
τι κανουμε μ’ αυτα τα χερια,
που πηγαμε, που ειμαστε, που παμε,
καλη μου,
τι λενε τα λογια μας,
που ειναι η ζωη μας μια γλυκα θολη
καθε πρωι;

Κι ετσι ηταν
που βρηκαμε τα χαμενα οστρακα
και τα ιχνη του νερου
κοντα μας, καλη μου, τοσο κοντα μας
με τις σταγονες που φυγαν απ’ τα ματια μας
μιλωντας, πουλι μου,
και κυλωντας γυρο στον τοπο μας,
πουλι μου, κι αγαπωντας.

Ετσι πηραμε ανασα απ’ το νερο
να ζηταμε τον τοπο μας
και βρισκουμε τ’ αθωα σου ματια
και περιμενουμε ολες τις μερες του κοσμου
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καθε πρωι, πουλι μου.

6

Τετιο πρωι δε θελουμε νερο
ουτε καρπο απ’ τα φυλλα,
μετραμε μ’ αγαπη
τους μισχους και τα κυματα
κι ανοιγουμε πηγαδια στον αμμο
με ζωντανα δαχτυλα,
τετιο πρωι,
τι θελουμε αλλο απο σενα, καλο μου!

7

Δεν ηταν τα ματια μου που αδειασαν τα κοχυλια,
δεν ηταν τα ματια σου που ανοιξαν το νερο,
ηταν τα ματια μας, που φωτισαν τα χναρια του στην αμμο
κι ηρθαν τα ποδια του κι αφησαν νερο και κοχυλια
κι ηταν τα ματια του που αδειασαν κι ανοιξαν τα ματια μας
– κι ηρθες κι εισαι, πουλι μου, στα χερια μας.

ΩΡΑ ΝΕΡΟΥ

1

Τι θελουν τα κοριτσια
κι οι πεταλουδες στη θαλασσα;
Το νερο φτερουγιζει στις ακρες μας
ως ν’ αγγιξει ο ανεμος με λαμπερες σταγονες
τα ματια που λαμπουν.

2

Με ντυνει ο ηλιος, με γδυνει ο ανεμος
κι ακουω νερα να κυλανε
μες στα χαλικια·
διπλα το κοριτσι.
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3

Ηταν εκεινο το κυμα που σ’ αρπαξε,
το κυμα που μ’ αρπαξε
κι εμεινε ο κοσμος θαλασσα
κι ο κοσμος νερο κυλησε
πανω μου πανω σου
κι αναμεσα μας τιποτα.

4

Λαμπαν τα ματια της στη θαλασσα
κι ελυνε τη ζωνη της ορθή
στην αμμουδια που απλωνει το νερο,
κι απλωναν 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.

5

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
μοναχα απ’ το φως·
δεν παιρνουν τιποτα δε δινουν
αλλο απο σενα.

ΩΡΑ ΓΕΥΣΗΣ

1

Το κοριτσι ακινητο ζει στη νυχτα
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γερμενο
προς το βαρυ βουνο·
το φεγγαρι προβαλε,
χωρισε και μενει το βουνο,
χωρισε και μενει το φορεμα του κοριτσιου,
και ζει το κοριτσι διχως φορεμα
και διχως βουνο,
καθως το φεγγαρι ανεβαινει
ολοστρογγυλο μπρος στο κοριτσι.

2

Περπαταμε στους δρομους·
καθε βημα και ξαφνιασμα,
καθε ανασα
και γυμνωνουμε το προσωπο μας,
καθε ευχη, καθε ελπιδα
και μενει απεξω μας ο κοσμος
και μενουμε
μπροστα απ’ τον ησκιο μας
να μας αγγιζεις·
το φεγγαρι παει στον ουρανο.

3

Δεν ειναι για τη νυχτα με τ’ αστρα,
δεν ειναι για την αμμουδια και για τη θαλασσα,
δεν ειναι που αγγιζω τη σιωπη,
ειναι που κοιταω τα χερια μου χωρις απορια
πως βρισκομαι εδω.

ΝΑΝΝΩ

1

Το νερο φτανει, δε με φτανει η ζωη
ν’ αφησω τα βουνα μοναχα τους
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– το βλεπεις, ο κοσμος με θελει,
πως 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 μοναχο,
καλη μου – δε βλεπεις που στεκω
στον κοοσμο ν’ ανοιξεις το νερο γελαστη;

2

Κυλαγε το νερο
κι εβρεξες τα χερακια σου,
εμενε ησυχο το χωμα
και το πατησες με γυμνα ποδαρακια,
ηταν ακινητες οι πετρες
και βρεθηκαν μπροστα σου·
σε περιμεναν, 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.
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ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΣΗΜΕΡΑ
τραγουδι για κορη

1973

Δε ζητω τιποτα,
μοναχα να τελειωσουν τα δαχτυλα μου στο φως
κι ενα κομπο νερο για να μεινω
δε ζητω τιποτα,
μονο μια θεση κι ενα τοπο να σταθω
για να μεινω στον κοσμο
να περπατω πανω στο χωμα κοντα στα νερα·
δε ζητω τιποτα,
ν’ αγγιζω μοναχα τον κοσμο με δικα μου δαχτυλα
κι ουτε κοκκο χωμα δεν παιρνω
δε χανω σταγονα νερο·
δε ζητω τιποτα,
μοναχα το χρυσο προσωπο το μοναχικο πουλι
και να τελειωσει η μοναξια μου στο φως
μοναχα την ανασα μου εξω απ’ τον κοσμο
κι ολο τον ερωτα της καρδιας μου
μοναχα την αλήθεια πως ειμαι,
η αλήθεια ειναι νικη,
μοναχα να νικήσω.

* *

Λιγο πιο πανω απο το χωμα που προσμενει
ο ανεμος με πήρε η ωρα και τ’ αναστημα μου
και ταξιδεψα ως την ακρη του νερου
―ψιχαλες κι η μεγαλη θαλασσα και φυλλα
που επαιρναν τον ουρανο και μετραγαν τον κοσμο
στην ανασα και στα ματια και στον ήσκιο της καρδιας
―καρδια πουλι πετουμενο καρδια πρωι της διψας,
ξενη του νερου καρδια αδερφή της ωρας
που ξεχαστηκε στον κοσμο μοναχή,
χορταινεις αιμα μα δεν εχει αιμα ο κοσμος
αλλο απ’ το νερο κι αλλη ζωή απ’ τη διψα σου
― καρδια, κι ο ήσκιος απ’ τ’ αναστημα μου
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ξενος κι αλαφρος και φευγει το γυμνο νερο.

* *

Νερο λαμπροτερο απ’ τη μερα κι απ’ τη νυχτα πιο βαθυ
μ’ αναθρεψε μ’ ανθους και φυλλα και σιωπή
― κειθε βουνα και δωθε η θαλασσα η μεγαλη,
λιγο πιο πανω απο το χωμα που προσμενει.
Γνωρισα ματια των πουλιων και σχεδια του αμμου
χερια διχως μυστικα και λογια διχως ήσκιο
και το νερο που γλυκαινε καρδια κι ανασα
κι απλωνε μια μερα που μιλουσε ολες τις μερες
με σταγονες δροσερες σταγονες κρυες
τις αυγες τα μεσημερια και τις ωρες του γιαλου
στον τοπο αυτον αναμεσα βουνα και θαλασσα·
και το κοριτσι το καλο
που κινησε το φορεμα του και τα ποδια
κινησε τα χερια και τις πετρες τις μικρες,
νερο τα στήθη της μιλουσε και νερο τα ματια
ατελειωτο νερο οπου το κορμι ανοιγε κι ήταν
απο χτες και σήμερα κι ως την καλή την ωρα
που ’γραφε το γελιο ολανοιχτη την πλαση
― κι ήταν θαλασσα ήταν κυμα αδρο
που ορμουσε θαλασσα πλατια.

* *

Λαχταρα διχως ονομα
λαχταρα διχως προσωπο
λαχταρα μοναχή λαχταρα αιωνια,
πριν απο τη μερα περα απο τη νυχτα
πριν απο το χωμα απο τη σταλα
περα απο το πλατος απ’ το βαθος
πρωτη απο μενα
μιλησες
κι ο λογος σου γλυκος βαρυς
και ποιος.
Το χαλασμο ζητω μια αρχή ενα τελος
τοπο να σταθω στον τοπο σου
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με τοσον κοσμο τοση αλήθεια
κι εισαι απεξω κι εισαι
μεσα μου γελας βαρια και θελεις
θες −λαχταρα
μοναχή.

* *

Ουρανε πατερα και μανα γη και θαλασσα
που βγαινεις κι ερχεσαι και πας
και δε με παιρνεις,
που ο τοπος μου ποια λογια ειναι δικα μου
που το χτες και το αυριο
που το τωρα το δικο μου,
να σταθω σωστος;

Βουνα ψηλα και μυρια αστερια
χωμα ακινητο κι αεναο νερο
πρασινα φυλλα κι αυπνα ματια
που με βλεπετε και μ’ ακουμπατε,
τι δικο μου ποιος εγω
πανω απ’ τα βήματα μου κατω απ’ την ανασα μου,
δωθε ή κειθε
ή μεσα στη μοναχη σας ζωή;

Μανα και πατερα κι αδερφή μου
κοσμε τερας μονε κοσμε
που μοναχο μ’ εταξες μοναχα εδω,
το κινημα μου ποιο κι ο δρομος του κορμιου μου
για το αλλου που με γλυκαινει
στερεα και τρυφερα;

* * *
Που πανε τα κυματα διπλα στα πραγματα
πως περναει ο αερας του κοσμου τους γλαρους
τι να πω στα γλυκα μου γονατα.
Με πολυ φως στα ματια ξεστρατισε η πεταλουδα στη θαλασσα
ωραια γελουν τα δαχτυλα μου διχως επαφή
για ενα κομπο μελι πήγαν οι νεκροι μου.
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Και μετραω την ασπραδα
απ’ τα κυματα στους γλαρους μες στα γονατα μου
μετραω τα χρωματα μες στην ψυχή μου
και μετραω
μαυρες κορες στ’ ασπρα ματια.
Που παει αυτή η ασπραδα
που παει η ασπραδα,
η ασπραδα παει στα χαλικια
μεγαλωνει το γαλα της ριζας μου
ανοιγει την ψυχή του παιδιου μου.

Και στο ασπρο επιπεδο του κοσμου
το τιμιο
τι ωραιωθης και τι ηδυνθης, αγαπη;

Θα περασω τα κυματα
θα γλυκανω τους γλαρους καρδιες στον αερα
θα φριξουνε τα γονατα μου,
που να παω σε σενα
πως να παω σε σενα
τι να παω σε σενα.
Θα σε καλυψω με μια κατασπρη ασπιδα
θα σε κλεισω μ’ ακατασχετα γονατα
μ’ αδιαφθορη κενοτητα.

Και, φιλον ήτορ, μετρας
τα κυματα τον αερα τους γλαρους,
φιλον ήτορ, μενεις,
φιλον ήτορ,
τι ωραιωθης και τι ηδυνθης, αγαπη;

Δε ρωτας, γιατι ξερω,
εισαι ακραια ομορφη, γιατι ειμαι μοναχο σιδερο,
φριττεις, γιατι ξερω,

τι ωραιωθης και τι ηδυνθης, αγαπη;

* * * *
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Βροντή κι οργή και ξαστερη φωτια
πισω απ’ τα ματια μπρος απο την οψη
μες στον τοπο το ζεστο – ψυχή
πλατυτερη απ’ το πλατος απ’ το βαθος πιο βαθια
και στο κορμι το χτες και το αυριο,
τωρα χαλασμος
κι ιδια τα ματια βήματα τα βήματα
πριν απο την αρχή περα απ’ το τελος – κυκλος
συντριμμενος στην κλειστήν ανασα
που φυλακισε την καλοσυνη,
κοσμε μου καλε
κοσμε αδερφε κομματιασμενε,
τωρα
κι απο χτες κι ως αυριο, στον αιωνα σου
το γελαστο παιδι μου ― ειναι
δεν ειναι τι ειναι τι δεν ειναι
παις εστι παιζων, πεττευων
τη βροντή και την αργή και τη φωτια·
παιδος η βασιληιη.
Τωρα ειναι η ωρα
για το χτες και γι’ αυριο και για παντα
για το χωμα που προσμενει και για το νερο,
ο αιωνας, το παιδι που περιμενει, τωρα·
αγαπημενο προσωπο μοναχικο πουλι
που ταξιδευεις στου ποτε τη χωρα,
ελα τωρα αναμεσα νερο και χωμα,
εδω
να γνωριστουμε στη μοναχην ωρα του παιδιου
μοναχοι·
ματια μαυρα και βροντή και ξαστερη φωτια
και το κορμι σου που με περιμενει μοναχο
και να πατήσω που ν’ απλωσω που τα χερια
εξω απ’ το χαλασμο που δε με φτανει
και νερο και χωμα ξοδεψα απο τη λαχταρα,
τωρα ανασανε κοντα μου μιλησε τον κοσμο
λογο τρυφερο, τραγουδησε τον στην καλή την ωρα
που γελαει με ματια παιδιου ο αιωνας,
να δεθει και να ομορφυνει θειο σκευος τερας μοναχο,
τραγουδησε, τραγουδησε μου
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να σε δω και να σε παω και να σ’ αγγιξω
στου ποτε τη χωρα και σ’ αυτή την ωρα
μοναχος χωρις τον κοσμο κι εξω απ’ τον αιωνα
διχως ήσκιο απο τα ματια μου:
το τιποτα κι εσυ το μονο.

* *

Σε βαθια μερα σε κοσμο ανοιχτο και φιλο
χτυπησε το αστροπελεκι
κι αρχισαν οι σταγονες μεγαλες
κι αλαφρες να μας ερχονται
ζωντανες με σχεδια και λογια
εικονες των πανω των κατω
που μια ζωή τη ζωή μας παιδευουν
με φυλλα κι ανασες και ματια
μπροστα μας, θε μου
(σιγαλα βρεχει ο θεος,
σιγαλος ψιχαλισμος,
σιγαλα παω κι εγω
― οπου πατήσω θανατος κι οπου κινήσω ελπιδα)
πισω μας, θε μου,
μια ζωή μας την παιρνουν
τι μας μενει: βροχή
σταγονες
στα φυλλα στις πετρες στις τρυπες
στις μερες που ανοιξες χτες
στο βιβλιο στην ασπρη κολονα
στη μυτη του πουλιου που ακουμπησες κι εφυγε,
σταγονες πολλες κι ολο πολλυτερες
(στην αγαπη που αγαπω
― παιδων νεογνων εν δομοις ιδειν φαος)
σταγονες ολη η βροχή
παιρνει ολο τον κοσμο φυλλα
(ωδε κεν αδροσυνη σταχυες νευοιεν εραζε)
κι εμας, φιλον ήτορ:
δεν πεθαναμε χτες;
πως παλι και παλι και παλι μπροστα μας
τα ολα
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(στον αδη θα κατεβω και στην παραδεισο)
τα ολα μπροστα μας δικα μας:
κορη μου,
στομα της βαθιας μερας,
ήλιε μου,
που εισαι κι αργησες να βγεις
πανω στα φυλλα στα ματια που σταζουν σταγονες
που θ’ ακουμπήσεις,
σταγονα της βαθιας μου μνήμης,
στο απλωτο ακρογιαλι με τα κυματα
απο το λαμπρο βυθο
της πιο παλιας μου μερας
ποια φωνή θα φερεις,
λογε,
ν’ ακουσω και να μαθω
και να παψω
πως,
χερακια των χεριων μου,
θα πιαστεις εδω
μπροστα μας
κορη μου
πως
― βροχή της μνήμης, παρε με ταξιδεψε με,
αγαπημενη, κοιμισε με
κοιμισε με γεννησε με
γεννησε με κορη μου
κορη.

Βροχή κατεβαινουν τα ουρανια
φυλλα ανεβαινουν τα δικα μας
κι η παρουσια σου ζεστα
η παρουσια σου που στη βροχή,
κορη μου,
που, κλαδακι χλωρο χλωροτατο
βεργουλα της βροχής
αλυγαρια
που μοσκοβολησες ζωή
(ο δυασμος κι ο βασιλικος και το μακεδονήσι)
δρομακι του νερου κι ερμαιο γυαλι
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― φυλλα δεντρα πουλια ανεβαινουν
βουνα περιμενουν
τα χερια μας κλαδωσαν,
κορη μου,
ελα ονειρο ελα μνήμη ελα τωρα
εδω
που ανεβαινω στο χωμα απ’ το χωμα
πατερας κι αλήθεια
―κυλα σταγονα στο μεγαλο φυλλο μου
δακρυ στο ματι πραγμα στο κορμι,
ελα,
τρυφερή γραμμή του βουνου με τα συννεφα
του κοντινου κι αγνωστου πουλιου
του φυλλου του μικρου του μακρινου του αιωνιου,
ελα,
ειμαι μονο με μενα
με κορμι με λογια με δεκα κινήσεις
του κοσμου,
ελα του κοσμου,
ελα βροντή
και τιναξε με
ελα κεραυνος
και καψε με
ελα νερο
και πιες με
ελα ριζα φυλλο ανθος
ξανθρωπισε με,
ελα
πες με δες με
γλυκα,
ελα κορη μου,
κορη μου,
κορη.

Μερες βροχής μερες νερου
και τωρα χωμα μουσκεμενο γυρο μας
λασπη διπλα στο χερι μας
ερχονται πρασινα χορτα
ψηλα δεντρα αργα και βαθιοι καρποι
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να το σταχυ βαρυ
και νευει αργα στα ματια μας
και μας μιλαει σταχυα
γεμισαμε κοσμο
καρδιες κι ανασες
ειμαστε μ’ ολα της θαλασσας της γης τ’ ουρανου
γραμμενοι της ωρας
της ομορφιας:
κορη μου,
η γη, κοιτα ολα αυτα να γινουν δικα σου
διπλα στον ήλιο, ανήλιαγη
γυρο στο χερι, ανεγγιχτη
στον ορισμο σου, αμιλητη,
ολη η βροχή της ωρας σου
τελειωσε στην ομορφια
κορη μου
τελειωσε στην ομορφια
κορη μου
τελειωσε στην ομορφια
κορη μου
τελειωσε στην ομορφια
κορη μου
ελα,
κορη μου,
το χερι μου ανοιξε
στον κοσμο.

* * *

Δε φοβηθήκαμε
ολος περσευει ο ουρανος κι ολα τ’ αστρα
περσευουν κι ολο το χωμα μενει δικο μας
κι οι μερες χαϊδευονται στον αερα σα χορταρια
που παιζουν με το φως και με τη νυχτα
κοντα στις αυγες των ματιων μας,
σα χορταρια πολυ τρυφερα για τα βουνα
για τ’ αστρα και τα κυματα, πολυ τρυφερα
για τα ματια μας που δεν τρομαξανε
στις δυνατες φτερουγες των πουλιων
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δεν τρομαξαν στα ποταμια
που αρπαζουν το χωμα και τ’ αδειαζουν
διχως μορφή στον πυθμενα του υπνου μας
και περσευουν στις αυγες των ματιων μας δακρυα,
σα χορταρια που πλεουν στον ανεμο
αναμεσα στις πορειες των πουλιων.

* * *

Ειναι ενας καιρος που μπαινουν τα φυλλα στον ανεμο
κι ακουμπανε σταγονες βαριες τ’ ουρανου
που ανασαινει στο χωμα
γυμνια κι αυλακια και βασιλικα.
Χτες σηκωθηκα στον κοσμο
κι εκανα χιλια βήματα μεσα στον τοπο μου
κι ανοιξε απ’ ολες τις μεριες και χαθηκα
στα χορτα και στ’ αστερια και στο κυμα
που ποτιζε τις ριζες με μορφες κι αρωματα
και μεθυσε η ψυχή μου απ’ τα λουλουδια
στο γλυκο σπιτι της ζωής·
περπατησα κι ανοιξε ο αερας
κι ανοιξαν τα ματια μου
μαυρα απ’ τις μερες ασπρα στις νυχτες
δυο πουλια φυλακισμενα
σ’ ολο τον κοσμο.
Περπατησα απ’ την πρωτη γευση μου
μεσα απο χιλιες ανασες πουλιων πια χαμενων
κατω απο συννεφα που εχουν πεθανει πια στεγνοι καρποι
πισω απο τοιχους που εμειναν στη λησμονια
με μια ματια που αιωνια σε τυλιγε
κι ερχομαι σε σενα αναμεσα απο βαριες σταγονες
αναμεσα απ’ τα φυλλα μες στον ανεμο
με ματια ολανοιχτα και χερια μεγαλα
(σιγαλα βρεχει ο θεος,
σιγαλος ψιχαλισμος,
σιγαλα παω κι εγω
στην αγαπη που αγαπω)
ερχομαι σε σενα τωρα απο παντα
παντα τερψιν τε γλυκερήν φιλοτητα μειλιχιην τε.
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το σωμα μου ειναι ολο σεβασμο για σενα,
ελα να μιλήσουμε τραγουδια.

*

Καλή μου, ανασα μου και χτυπε της καρδιας μου
θανατικε, αγαπημενη μου της μερας και της νυχτας
και της θαλασσας και του βαθιου σπιτιου,
αγαπη μου του κοσμου του παντοτεινου,
κλεισε τα ματια σου,
απαντησα τον κοσμο ολα τα βλεπω
ολα τ’ αγγιζω ερχονται ολα
κι ερχεσαι και με κοιτας,
τα ματια σου
σ’ εφερανε και σ’ εχω
μπρος απ’ ολα, που να παμε,
αγαπη μου
του τωρα του παντοτεινου,
γυμνοι στον ανοιχτον αιωνα
τι θα κανουμε, γραμμενη μου,
ω πως να σου μιλήσω,
γλωσσα του κορμιου μου
που ’σβησες ανασες μιας ζωής,
αγαπη μου, γελας
τα ματια σου φτιανουν αργα τον κοσμο
και δεν το ξερεις μονο με κοιτας
και τι μου δινεις
―ω μια γλωσσα θελω μια φωνή
δική μου και καινουργια
και να μην πεσω στο μοναχο κορμι μου―
τι μου παιρνεις,
ματια μου
μαυρα και μεγαλα
ζυμωμενα με το γαλα,
ματια μου, παντα το ’ξερες το εδω;

Αγαπημενη μου, που ήμουνα ως να ’ρθω σε σενα
που περπατησες ισαμε εδω
που ειμαστε ως αυτήν την ωρα που ανοιγει
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γλυκα κι ακουμπηστα κι ωραια,
κορμι μαλαματενιο μου γυναικα μου
―τι πλουσιος κοσμος πλουσια ματια ατελειωτες ψυχες
κι εμεις γυμνοι στο τιποτα
―το τιποτα κι εμεις οι μονοι.
Θα τραγουδήσω κι ακου με τα ματια σου
ακουσε την επαφή τις γευσεις μου τ’ αρωματα μου,
πλεουμε στο σπιτι μας πεταμε διχως τοιχους
―μαγος και κανω
εσενα τις στιγμες και τις γυναικες
να γυναικα μπρος στη θαλασσα γυναικα στ’ αγριολουλουδα
γυναικα και πολλα βουνα γυναικα και σκιες
γυναικα
και καλαμια κι ανοιχτή αυλή και δεντρα κι ωρες και φωνες και
ματια
κοσμος μεγας σταματησε ποσες οι γυναικες του
και ποιες μια μια
τι ματια τι φωνες τι ωρες
τι κορμια που δεν τον γεμισαν
κι ολα κινουνται κι ερχονται,
εσυ ποια εισαι
απο που ποια ωρα ποιο ξεκινημα ποια γνωση
κι ερχεσαι αρχαια κι ολοφρεσκος καρπος
γλυκος του θανατου θανατος της γλυκας
που εφτιασε γυμνο το σωμα σου
μπροστα απο ποσα σωματα ποσες γυναικες
ως εδω που σ’ εσπρωξαν και ζεις,
ματια μου
ματια μου αγαπη μου αγαπημενη,
το τραγουδι μου μοναχα εσυ το ξερεις
πες το μου τραγουδα να σου τραγουδήσω
τη βαθια τομή που ανοιγουμε ακμαιοι
κι ενωμενοι μεσα σ’ αυτον
σ’ εκεινον τον κοσμο,
αγαπη μου, ποιος ειμαι
τι εισαι τι ειμαι
τι ειναι ενα και τι δυο και τι χιλια
που εσυ και ποτε εγω·
κακε μου νου κακή μου γνωση
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κοσμε τερας μονε κοσμε,
επαψα
ειμαι μελι στ’ ανοιχτα πλεω στο τιποτα
γλυκα κι αγνα κι αθωα
σε βαθια νερα ολο φως
μ’ απλωμενα πανια και πλωρη σκληρή
στο μεγαν οριζοντα:
ξαναπερασαμε απο δω, καλή μου;
τι βαθια νερα τι φως αυτο που βλεπουμε
μακρια ποσο γλυκα μακρια
ποσο γλυκα μας αγγιξε μας φωτισε μας τρεφει
μας εφτιασε ενωμενους
κι αστραφτουν κεραυνος τα κορμια μας
― ζουμε;
Ματια μου, γελας
και μυριζει ο κοσμος φωτεινος απ’ τη βροχή
την πρωτη βροχή μας
που ανεβαινε στα ουρανια μας καιρους
να πεσει οταν γνωριστουμε
απαντημενοι
― θυμασαι πως ξεκινησες τα βήματα σου,
κοριτσακι μου,
θυμασαι πως εγελασες στον κοσμο
διχως να με δεις;
εδω σε περιμενα.
Ελα να φυγουμε για τ’ ανοιχτα,
ακριβο μου καραβι
που ανοιγεις τη νυχτα με φως,
που με πας, που αλλου
―δε μας αφήνει η ζωή, ενα κομματι
σαν τη φτερουγα στο πουλι,
να ο θανατος μας, εμπρος ανοιξε τα ματια σου
τα μαυρα σαν το θανατο σαν τη ζωή
τα μεγαλα σαν το τιποτα
που ολα τα πήρε κι ανοιγει
(μαυρα ματια και μεγαλα
ζυμωμενα με το γαλα)
δος μου το ασπρο πελαγο να πιω
να σβήσω μες στο γελιο του κορμιου σου,
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που γελας τι φως αυτο στα ματια σου
τι φωνουλες τραγουδουν οι κινήσεις σου
στη μουσική μου,
που με πήγες κι ειμαι αιωνιος
μες στο τιποτα και τιποτα δε θελω,
που κοιτας τι ξερεις που θυμασαι
(θυμασαι που πρωτοειδες στον καθρεφτη σου τον κοσμο;).

Μνήμη τρομερή
των βηματων σου των χεριων σου
της ανασας σου της ανασας μου
της ανασας μας που μας γλυκαινει
πιο αληθινους απο γυμνους του κοσμου
πιο πραγματικους απο σενα κι απο μενα,
ποτε εισαι που ειμαι
κι ειναι αυτή η γευση τουτο το κορμι
που πρωτονιωθει τ’ αγγιγμα του κοσμου
―απο ενα κομπο μελι απλωνουμε
κορμι και μνήμη και πορεια
―αγαπη μου,
σε ξερω και με ξερεις,
γνωριστήκαμε απο χτες σε καποιο αιωνα
με ματια παιδιου που παιζει
πρωτοι αγνοι και τωρινοι
(θυμασαι που ανοιγαν τα ματια σου στον κοσμο
μια οργια πανω απ’ το νεο κορμι σου;)
γνωριστήκαμε· μια τετια μνήμη θα μας γδυνει
απο μας διπλα στα πραγματα του κοσμου.
Θα φωναξω
να γεμισω της ζωής τους γυρους
τη μεγαλη θαλασσα το χωμα που τελειωσε
τον κλειστο ουρανο με τ’ αστερια του,
ν’ αντηχω μες στον κοσμο
― κι ας απλωνει τα μαλλια σου ο αιωνας
εξω απ’ το κλειστο σπιτι της ζωής
ας μαυριζουν τα ματια σου στον ασπρο δρομο που ανοιξες
σε νεα ποδια που μ’ ακουμπησαν
που με τρανταζουν
― ερος μ’ ηυτε δ’ ο λυσιμελης δονει·
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θα φωναξω να με παρεις κραυγή
και κεραυνο μες στα ματια σου
που μ’ εχουν που τα παιρνω·
σ’ αγαπαω:
το τιποτα κι εσυ το μονο.

* *

Τραγουδι του ερωτα λουλουδι φυλλο
μυρωδικο
στο βαθος και στην απλα και σε μενα
που εχω κορμι στο τιποτα
ετοιμο πουλι,
τραγουδι του ερωτα σαρκα και γευση
τροφή
στ’ αγρια μου δαχτυλα στα ολανοιχτα ματια
στο κορμι μου που με παιρνει
οπως ο αερας την ανασα, το κυμα του νερου τον κοσμο
κομπο στο λαιμο,
τραγουδι του ερωτα, ξαφνική παρουσια,
προσωπο ενωπιο μου
αμιλητο κουφο και ξενο
και δικο μου,
τραγουδι του ερωτα, σε τραγουδαω.

*

Στιγμή του ερωτα
απ’ τα δικα μου πιο δικια μου
και πιο ξενη απο τα ξενα,
πουθε ερχεσαι
και με κανεις γυμνο και δικο μου
μπροστα στο γυμνο κορμι
που με κοιταει δικο σου
και με περιμενει
πιο ξενο απο τον κοσμο
πιο δικο μου απο μενα
μ’ αγαπη οση εχει απλα ο κοσμος
βαθος οσο η ολοφανερη θαλασσα
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γυναικα παρουσα τωρα
και παντα και παντου·
στιγμή του ερωτα
μορφή κι ολογλυκια ζωή
των φυλλων των φτερων των ματιων,
που εισαι
που κυλαει ο χυμος στη μηλια
το αιμα στο τιναγμα της φτερουγας
εγω σε μενα μ’ ολανοιχτες φλεβες
που εισαι και σου αδειαζω
πιο πρωτος απ’ τη γεννησή μου
πιο υγρος απο τ’ ατελειωτα δακρυα
που εισαι κι ολος ο κοσμος ομορφηνε
σημειο γνωστο σ’ ενα του κτήμα
τρομερή παρουσια και τιποτα,
δεν ξερω δεν ειδα δεν ακουσα
― τι ειμαι; ουτε τα λογια μου,
μοναχα η κινησή μου, πιο δική μου
απο μενα, πιο μακρινή
απ’ τα ξενα, πιο πλατια
απο τους φωτεινους καμπους της ζωής
το σπιτι του κοσμου.

*

Εργο του ερωτα,
ανασα μου και μνήμη κι αγγιγμα
της αγαπης μου του τιποτα του κοσμου
του αγνωστου του χρυσου του ακεραιου,
παρουσια στη μνήμη στο λογο
στο κεντρο της καρδιας,
εργο του ερωτα, κοσμος μελι
κυμα της θαλασσας πουλι κλαδακι
που αρχισες ήσκιος στα χερια μας
που παιρνεις τον κοσμο νερο
κορμακι εμενα,
εργο του ερωτα, χελιδονακι
που απλωνεις γυρο την καλοκαιρια
και γεμισε ο κοσμος πουλια,
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ποτε θα ’ρθουν τα δικα μας πουλακια
να κατσουν στο στήθος μας
με κοφτερα νυχακια.

* * * *

Κρυος αερας σε περασε με φυλλα πολλα
ερημα φυλλα που φευγαν στ’ αγριο νερο
και τα ’δερναν χιλιαδες σταγονες διχως μνήμη
διχως χωμα και διχως ανασα.
Ανασανες βαρια και ζήταγες πουλια και φτερουγες
και φωτισαν τα ματια σου μαυρα
σαν τα κρυμμενα πουπουλα του μαυρου κορακιου
που ησκιωνει τ’ ασπρα ποταμια,
ανασανες βαρια μες στο νερο και στον αερα
και ζήταγες να δεις τα ποταμια
που χασαν πια τ’ ονομα τους
ζήταγες να χωρισεις μια σταγονα
κι ήταν στην οψη σου χιλιαδες σταγονες
κι ανεμος κρυος σε περναγε με τερενα φυλλα
τερενα δακρυα, ανεμος που ανοιγε κρυα νερα.
Χιλια ειναι τα ποταμια και τα ρεματα χιλια
κι ενα το νερο που γκρεμιεται στα ματια σου
και σου παιρνει διχως κυμα την ψυχή
και μενεις μ’ ενα πουλι μαυρο πουλι
που γεμιζει τα στήθη σου και σε παιρνει
και μενεις μικρή διπλα στ’ αγρια ποταμια
που πετανε γρήγορα σαν πουλια στον αερα
με πορειες που δεν ξερει καμια σου ματια
δεν προεβλεψε καμια σου κινηση
και δε ζήσαν στιγμή στο ριγος του κορμιου σου.
Τοσο νερο και τοσα ποταμια
πως θα βγαλεις μερες ποιο λογο θα πεις
να χωρισεις σταγονες και δακρυα
πως θα παρεις φτερουγες απ’ τον ανεμο
ν’ αρχισουν στα ματια σου ευκρινεες αυραι
και να ταξιδεψουν συννεφα ως τις ακρες
τινος ουρανου αλλου ουρανου
απ’ αυτον που σκαει στα ματια σου
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μοναχος κι αιθριος πισω απο δυο σταλες νερου
που ζητανε τοπο να πεσουν,
που θα πεσουν τα δακρυα σου, αγαπημενη;

Σταλα σταλα το νερο χιλιαδες σταγονες
κι ολες πεφτουν στο χωμα κι ο ανεμος περασε
διχως τη φωνή σου κι εμεινες υγρή και μοναχη
περι δ’ αμβροσιος κεχυθ’ υπνος·
βυθισες κι εμειναν σταγονες λαμπρες πανω σου
καθως με φερνει ο ανεμος στο μακρος τ’ ουρανου
τινος ουρανου πιο καθαρου απ’ αυτον που σκαει στα ματια σου
κατω απο χιλιαδες σταγονες κατω απ’ το νερο
που ήρθε μοναχο και τελειωσε με σχεδια και φυλλα
που τελειωνουν στον ανεμο πλεουν στον ανεμο
κι ανοιγουν μερες κλεινουν μερες· βυθισες
κι εμεινε ενας κοσμος μερες κι ενας κοσμος νερο
κι ενας ανεμος διχως φωνή μοναχος ανεμος
που χωριζει το νερο και κυλανε ποταμια πανω σου
κωφα κυματα μεσα μου
―ψυχή δ’ ηυτ’ ονειρος αποπταμενη πεποτηται.
Υπνος μαλακος και δυνατα φτερα
υπνος μελιφρων και κρασι
κι αγρια μεθη διπλα στον υπνο σου·
σκληρες σταγονες φυλλα μυτερα και γρήγορα ποδια,
μ’ εντυσε ο ανεμος και με πήρε διχως υπνο
διχως την ακρη ονειρου στα γυμνα μου ματια
―κοιμασαι κι ήσκιο δε ριχνεις
στο χωμα και στα χερια μου
κοιμασαι και πεφτουν σταλα σταλα
χιλιαδες σταγονες και μενει η ζεστα μου μοναχη
και ζωντανή πανω απ’ τον υπνο σου
που χαθηκε απ’ τις τελειωμενες μερες·
σταλα τη σταλα μερα τη μερα βαθαινει ο υπνος σου
κι ειναι απ’ το νερο πιο μοναχος στο χωμα.

Ειναι βαρυ το χωμα για τον υπνο
λιγο το νερο να παρει απο πανω σου το χωμα
τις ξεχασμενες πετρες και τα βουνα που δε σε ξερουν
δε φτανουν στα βουνα τα κυματα
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κι ειναι κατω απ’ τ’ αστρα οι σταγονες
που τελειωνουν πανω στον υπνο σου,
ειμαι βαρυς κι ειναι αλαφρος ο υπνος σου
κι αγρια μεθη με χωριζει απ’ το χωμα και τις μερες
απ’ το γεματο κοσμο που δε γεμισε τα ματια μου
ειμαι βαρυς με τοσο νερο που με πνιγει
κι η ψυχή μου κλειστηκε ασπρο πουλι
και πεταει πουλι μοναχο για την οψη των νερων
που τελειωνουν δακρυα βουβα στα μαυρα σου ματια
και πεφτουν σταλα σταλα αναμεσα κορμι και χωμα,
δακρυα βαρια χιλιαδες σταγονες κι ολες πεφτουν στο χωμα
κι ολα τα φυλλα ζητανε τον υπνο σου
κι αλαφραινουν μες στο νερο
κι αλαφραινω στον ανεμο πανω σου
στον κρυο ανεμο που σε περναει με σταγονες και φυλλα
και κλεινει τη ζεστα μου εδω κι εκει πανω στο χωμα,
κι ειναι βαρυ το χωμα για τη ζεστα μου.

Γυρο σου η ωρα πανω σου ο δρομος
κι ασπριζει και παει στη βροχή,
ολη η βροχή χωριζει το νερο
που μ’ ακουμπαει χιλιες φορες
ζεστον κι ολορθον,
τ’ αυπνο νερο που ξυπνησε,
μ’ εκλεισε
― σταγονες το νερο κι εγω να το δεχομαι
διχως αλλο δρομο απ’ του κορμιου μου
του κορμιου σου που ειναι πισω απ’ τη βροχή
κοιμαται περα απ’ το νερο
και μου πήρε με νερο τον υπνο
χιλιες φορες και μιαν ωρα
την ωρα που σταλαξαν τα ματια σου
κι απλωσε κοσμος εξω απο σενα
εξω απο μενα
―την ωρα που μιλησες και χωρισες δακρυα και σταγονες
χιλιαδες σταγονες και χιλιες μερες·
μετραω τις μερες κι ωρα δε βρισκω
μετραω τις σταγονες και φευγει το νερο
φευγουν τα ποταμια κι η θαλασσα δεν παυει ποτε
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και δεν παυει το χωμα ξεχασαν τα βουνα
ξεχασε το νερο τον υπνο
τον αμβροσιον υπνο σου που μας χωρισε
και μου ’μεινε ο κοσμος να μας χωριζει
θειο σκευος κι ορκος βαρυς.
Ολο μ’ αγγιζει το νερο και το πινω κρασι
κι ειναι αγρια ειναι σκληρή πανω σου η μεθη
σαν τα δακρυα σου σαν τον κοσμο
που μας χωρισε μ’ ενα νερο και χιλιες σταγονες
μ’ εναν ανεμο χιλιες πετρες χιλια αστερια
με χιλιες τομες
κι ειναι αγρια ειναι σκληρή η πληγή του νερου,
ειναι μεθη ο υπνος σου κι ολη δική μου,
σαν τη φτερουγα στο πουλι που σου πήρε τα ματια.
Κοιμήσου, προσωπο χρυσο μοναχικο πουλι
και κοντινή μου αγαπημενη,
κοιμήσου κοιμήσου κοιμήσου κοιμήσου.

* *

Ασπρο πουλι και περναει τον ουρανο
περα ο ήλιος χρυσος
και χαμενος με τοσο κοντινο χωμα
τοσο χωμα μπρος το γαλαζιο μοναχο στη θηλια του οριζοντα
κατω απ’ τις φτερουγες του πουλιου·
ασπρο πουλι και χαμενο
πανω απ’ τους δρομους
ασπρο πουλι και χαμενο
στο αβατο γαλαζιο,
και περναει τον κοσμο
μες στη θηλια των ματιων μου·
ασπρο πουλι περναει τα ματια μου
μπροστα στον αβατο κοσμο
και τ’ αφήνει γυμνα
γυμνα γυμνα γυμνα.

*

Ποσο νερο με διωχνει ποσο νερο,
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ποσο χωμα με τραβαει ποσο χωμα
μπαινει μες στο νερο ποσο νερο
κυλαει στο χωμα
κι εμεινα μονος
στο γαλαζιο θολο του φωτος
εμεινα μονος
στο κρυο σκοταδι
κι ειμαι ο τοπος της μερας και της νυχτας
― μερες νυχτες περνανε πανω μου
και μου πήραν τον ήσκιο
κι εφυγε πουλι
ασπρο πουλι μαυρο πουλι
κι εμεινα μονος
κι εμεινα
με το νερο και με το χωμα

* * * *

Αυτος ο κοσμος που τελειωνει στα χερια μου
αυτος ο δρομος που αρχιζει στα ποδια μου
και παιζει με δυο πετρες τον οριζοντα
αυτο το σκευος του συμπαντος που οχι δε λεει
εκεινο το πουλι που δε βγαινει απο την ακρη της καρδιας μου
αυτή η σταγονα που δε χανεται ποτε
αυτος ο εαυτος μου που κοπηκε ολοισα
τι θελει κοντα μου.

Αυτα τα χερια που με κοψαν απ’ τον κοσμο
αυτα τα ποδια που παιζουν τον οριζοντα
και δε φτανουν τις πετρες
τουτη τη καρδια που δεν αγγιζει το πουλι
αυτο το αιωνιο ναι για το συμπαν
αυτή η σταγονα που λαμπει
αυτή η ολοισα μοναξια
τι θελει κοντα μου.

Πως να περασω την πετρα
διχως να γινω πετρες σ’ ερμο γιαλο
πως να κοιταξω το πουλι
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χωρις να γινω στον κλεισμενο ουρανο χαμενο τιτιβισμα
πως να το πω το ναι
διχως να χασω τη φωνή μου
πως να πιω νερο
χωρις να σκορπισω σταγονες στα σκοτη,
πως να χωρισω κι οχι να μην πω.

*

Αυτος ο κοσμος ο μοναχος μες στο τιποτα
ακεριος κι ακαταλυτος που μ’ εχει
και τον εχω τωρινος μοναχα
σε πλατια νερα πλεουμενος σε χωμα αδρο βουβος,
αυτος ο κοσμος που δεν ταξιδευει και με ταξιδευει
με γλυκα πουλια και φυλλα πρασινα και βραχους κρυους
αναμεσα παντου και πουθενα, ποτε και παντα
μοναχον μ’ ολα,
αυτος ο αιωνια κοσμος
ειναι απο μενα πιο μοναχος,
μ’ αστρα ανεγγιχτα και ξεχασμενες ωρες
με σταγονες φυλλα πετρες κι οστρακα
― κι η θαλασσα η μεγαλη η τρυφερή
που σβήνει τα ταξιδια και ξεχναει το φως
ολογυμνο χωρις φωνή με παιρνει
και με ξαναδινει που.

* *

Μοναχος του ο κοσμος
με μοναχη αρχή και μοναχο τελος
με χωματα που αρχιζουν και χωματα που τελειωνουν
με νερα που ερχονται και νερα που πανε
με μιαν ωρα που ανοιγει και μιαν ωρα που κλεινει
σε βουνα ποταμια κι αστερια
μ’ ενα λογο που λεει κι ενα λογο που σωπαινει
και σωπαινουν πετρες φυλλα και ματια
μικρες σταγονες νερου και μεγαλος υπνος
γυρο στη γυμνή μοναξια
―σωπαινουν γραμμες κι οστρακα
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κι αθορυβα πουλια στον ουρανο
που στελνει σταλες σιωπηλες
στο γυμνο χωμα·
κι οπου ανοιξει ο λογος
ανοιγει το νερο κι απλωνει το χωμα
και λουλουδιαζει ο υπνος μερες μεγαλες
με θαλασσες δεντρα κι ελαφρα ποδια
κι οπου ο λογος ειπει
γεμιζει ο κοσμος ματια μοναχα
κι ειναι γυμνια η μοναξια του
κι ειναι γυμνια η αρχή και γυμνια το τελος.

Τετιο λογο τι τον θελεις
ετσι που χωρισε σιωπή και μιλημα
μερα και νυχτα γυρο στις παλαμες σου
ασπρο πουλι μαυρο πουλι και πεταξε
κι εμεινες πιο γυμνος απ’ τη σιωπή,
πιο μοναχος απ’ το μιλημα
και πια δεν ξερεις αν μιλας ή σωπασες.

* *

Ο ανεμος βοηθαει το νερο
μεχρι το χωμα μεχρι το κορμι σου
και φευγει διχως φυλλο κανενα
διχως γραμμή και φτερο
περα απ’ τους ήσκιους
που παιζουν τον οριζοντα.

Τι τον θελεις το λογο·
ασε τον κοσμο να μιλαει
περα απ’ την ανασα σου
διχως ονειρο και διχως ήσκιο
και τιποτα αλλο.

Η μερα περασε τη νυχτα,
το κυμα βγήκε απ’ το σκοταδι,
φυγαν τ’ αστρα, φυγαν οι πετρες
τα χορτα τα δεντρα κι οι κορφες,
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φυγαν μακρια σου τα πουλια
κι ο λογος σου εισαι συ
και τιποτα αλλο.

Πες τ’ ονομα σου και χωρισε
ασε το νερο και το χωμα
τον υπνο και τ’ ονειρο·
πες τ’ ονομα σου
αντικρυ στον ήσκιο σου
και τιποτα αλλο.

Ο ήλιος σηκωθηκε ψηλα
πανω απ’ τα χορτα και τα φυλλα
πανω απ’ τ’ αναστημα και τα ματια
πανω απ’ τα βουνα και τις θαλασσες,
γήθησε δε γαια πελωρη·
ο ήλιος σηκωθηκε,
τα δαχτυλα σου παντα μενουν
και τιποτα αλλο.

Κι οσο πεφτει παλι η νυχτα
αναμεσα απο πουλια που φευγουν
και γρυλλους που περιμεναν
οσο ερχονται τ’ αστρα στο λογο σου
κι οι πετρες στο ονειρο σου
οσο μπαινει το νερο πολυ στον υπνο σου
και σε διωχνει το χωμα
αναμεσα πετρες κι αστρα
ολογυμνο
διχως τον αιωνιο σου ήσκιο,
κι οσο πεφτει η νυχτα
και σβήνει τ’ ονειρο αναμεσα στ’ αστρα,
βαλε το προσωπο στο φεγγαρι
τα δαχτυλα στο χωμα
κι ασε τον κοσμο να πει
ασε τον κοσμο να λεει τ’ ονομα του
ασε τον κοσμο να λεει ονοματα διχως ήσκιο
υπνο διχως ονειρα
κι ονειρα διχως νερο και χωμα
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ασε τον κοσμο να λεει το μυθο του
κοντα στ’ ονομα σου·
μα οσο τ’ αστρα θα στελνουν δροσια
γρήγορη στον ουρανο και στα φυλλα
οσο ο ουρανος θα φευγει γυρο στις παλαμες σου
και πρασινα τα φυλλα θα ζυγωνουν
οσο θα γεμιζει ο κοσμος
και θα μενεις
κι οσο θα σ’ αφήνουν
και θα ’ναι τα ματια σου γυμνα
την ωρα που θα σου παιρνει ο κοσμος τ’ ονομα του
πισω απ’ το χωμα μεσα στο νερο
στον υπνο και στ’ ονειρο
την ωρα που περναει η μερα τη νυχτα
κι ανεβαινει ο ήλιος πανω απ’ τον ήσκιο σου
τοτε
παρε τον ήσκιο σου
και φευγα απ’ τ’ ονομα σου
με τις πετρες και τ’ αστρα
με τα κυματα και τα ουρανια,
κι αναπαψου στον τοπο του κορμιου σου
και στη θεση της καρδιας
και τιποτα αλλο.

* * *

Μελι και γαλα σ’ ετρεφα,
ψυχή μου,
και μου ’φυγες αερας και νερο,
μου ’φυγες κι εμεινε ο κοσμος
λαθος παλιο και νεα αλήθεια,
λογος και καημος.

* * * *

Αμμος, θαλασσα νερο
θαλασσα φως και κυμα
φως χαλικια, γρήγορα πουλια
πλαση ανοιχτή, συννεφα αγαπη
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βαθος ασπρο
σχεδια τρυφερα στον αμμο
και τα χτεσινα μας χερια
κλειστα και γραμμενα
κοντα στα κυματα.
Που πανε τα κυματα
―πουθενα,
στα ματια σου
που φωτανε τον κοσμο μεγαλα,
πουθενα,
μεγαλοματα,
σε μενα
που δε χορταινω,
πουθενα,
σε μας που περιμενουμε
τον κοσμο στον κοσμο
το φυλλο να φυλλιασει
το δεντρο να δεντρισει
τον καρπο να καρπισει,
το κυμα να κυματισει,
τη θαλασσα να φωτισει νερο
μεγαλο κι ενα μοναχο
(στον αδη θα κατεβω)
ματια μου
(μαυρα και μεγαλα
ζυμωμενα με το γαλα)
γελα
κι απλωσε κι ανοιξε
πήγαινε κι ελα
τρεχα στο γιαλο της ωρας και στο φως,
χαϊδεμενη μου,
παιξε τον κοσμο,
τρυφερο μου,
δες το γελιο που ανθισε καιρους μεγαλους
σταλαξε μικρο μικρουλη κοσμο
στο γιαλο, στο πλατος
μπρος απο το κυμα
δωθε απ’ τη μεγαλη θαλασσα
που φευγει του φωτος
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―βεργες βεργουλες στο γιαλο
και ποιο μικρο θα δειρω εγω
―μανουλα μου αγαπη μου και κορη μου
καρδουλα που χτυπας γλυκα στο κυμα
βασιλικε
και κλαμα βαθυ
―η μανα εσυ εγω ο πατερας
―δειρε με με βεργες
δειρε με και σκοτωσε με
στην ποδια σου ακουμπησε με,
γειρε
γειρε πανω μου
γειρε να δεις ποιος ειμαι,
αγαπημενη,
σεβας μ’ εχει
και λατρεια του κοσμου του αιωνα
του κορμιου σου
που ανθισε παιδι μπρος στη μεγαλη θαλασσα
χωρις να κινηθει χαλικι
―ω της ευγενειας σου,
λατρεμενη·
το τιποτα κι εσυ
εσυ κι η κορη,
κορη μου,
θα σ’ ακουμπήσω.

‘Οστρακα,1973, 1978, και στο Α. Μπελεζινης Το μελι στο
νερο, σήμερα, Οστρακα 1974, Περι τεχνων1991

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απο τους ξενους στιχους ή κομματια στιχων που υπαρχουν στο
κειμενο, οχι ελληνικοι ειναι οι παρακατω: 1) το χρυσο προσωπο/το
μοναχικο πουλι (Ουπανισαδες), 2) η αλήθεια ειναι νικη (Ουπανισαδες), 3) ο
κοσμος… θειο σκευος (Ταο τε Τσινγκ), 4) η γη, κοιτα· ολα αυτα θα γινουν
δικα σου (Ινδιανοι), 5) τελειωσε στην ομορφια: τεσσερες φορες (Ινδιανοι), 6)
χορταρια… πλεουν στον ανεμο (Ινδιανοι), 7) μεθυσε η ψυχή μου απ’ τα
λουλουδια (Ινδιανοι, Αζτεκοι), 8) σαν τα κρυμμενα πουπουλα του μαυρου
κορακιου (Ανταρα, Αραβας ποιητής του 6ου―7ου αι.), 9) χιλια ειναι τα
ποταμια και τα ρεματα χιλια (Αβεστα), 10) που πετανε γρήγορα σαν πουλια
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στον αερα (Βεδες), 11) Καθως με φερνει ο ανεμος στο μακρος τ’ ουρανου
(Ινδιανοι), 12) σκληρες σταγονες, φυλλα μυτερα και γρήγορα ποδια:
επιδραση απ’ τον T. S. Eliot..

Η μεταφραση των στιχων αυτων ειναι προσωπική.
Το «γνωριζω» και «γνωριζομαι» της Γενεσης και οι στιχοι απ’ το Ασμα

Ασματων ειναι, βεβαια, ελληνικα οικεια οσο και οι αλλοι ελληνικοι στιχοι
που υπαρχουν στο κειμενο.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΩΤΗΣ,
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

1973

Κυμα στο κυμα ο ουρανος
κι η θαλασσα τους
δεν τελειωσε κι ολο με βρεχει
κι ολο με ζωγραφιζει στην αμμο γυμνο
γελουμενη μιλουμενη ολο κυματα κυματαρες
κι ολη νερο ως την αμμο
την ψιλή, τρυφεραδα
η θαλασσα η θαλασσα·
ει Αλφειε αγορι μου Επιταλιωτη,
το θυμασαι το αγορι σου που ταξιδευε τα συννεφα
θυμασαι κεινο το λοχαγο του Ξενοφωντα
ολους τους Επιταλιωτες ― η θαλασσα γελαει
αχ τι λετε τα δυο σας,
Αλφειε καβαλαρη θαλασσα μου θηλυκια
θηλυκοτατη
ως εδω χαμω στην αμμο
που ψιλαινει ψιλαινει ν’ αρχισει νερο,
θαλασσα, θυμασαι τ’ αγορι σου;
Σωκρατης επι αμμου
Σωκρατης ο ων ο γυμνουμενος στο νερο σου
ολη τη ζωή ως τα ματια της
ως τα παιδια μου,

Ξενη κορη μου
Λαμπρος αγορι μου

Στεφανια χαϊδεμενο μου,
ετσι ειναι, θαλασσα,
ετσι ειμαι, γυμνος ως τον κοσμο
γυμνος
κοντα στο νερο σου.
Ελα λοιπον παρε με
― κι ας πλεουν γυναικες
ας γραφονται στο φως του αερα τα ευγενικα θηλυκα κορμια
περνωντας τη γυμνια σου
ως τον αιωνα του Επιταλιου, της αμμου,
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Σωκρατης ων επι αμμου
που ’χει κουβεντα με τη θαλασσα
μπροστα μου
στα ματια μου στ’ αφτια μου στο κορμι μου,
θελω.

Λοιπον σ’ ενα τοπο,
Αλφειος θαλασσα, μαρτυρας η αμμος,
εγω ξενος, περαστικος, Επιταλιωτης
οχι λοχαγος, Σωκρατης
ολογυμνος στα κυματα ως τον ουρανο
στη θαλασσα τους,
μιλαω φωναζω ουρλιαζω
θελω.
Να με κοντα στα χαλικια που αφήνεις, νερο,
να με πανω στην τρυφεροτητα σου, αμμουδια,
να με μπροστα σου εσυ μπροστα μου θαλασσα του κοσμου
ελα μου ολογδυτουλα μου κυματερή
ελα κολυμπα με νερωσε με
να σταχτω σταγονες σταγοναρες
στη νερενια σου απλωσια τη μιλουμενη
νερενιος να τυλιξω το νερο σου
κι ο Αλφειος ο καβαλαρης τ’ αγορι μου
ας μενει φανερος κουβεντιαστής σου
κατωθε μου μπρος μου που σ’ εχω
κι εχω τον καημο την τρυφεραδα
ολη τη γλυκα που μ’ αρχιζει
κινουμενο μαρμαρωμενο,
ζω ή θελω;
θελω
γλυκια μου ευγενεστατη θαλασσα
γλυκο νερο βγαινεις απο μεσα μου
σταλιτσες γλυκιες σαν την αγαπη
σταλες μου, μοναχες μου
μοναχουλες μου, εγω να ενας κορμαρος,
ε Αλφειε, Αλφειε Επιταλιωτη αγορι μου,
θελω, θελω τη θαλασσα
ολη τη γλυκα που λεγατε
στο νησι που μου φτιανατε να μετραω Σωκρατης εαυτω
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τη γλυκα εκεινη την παλια ιστορια
του κοσμου
― το χαϊδεμενο μου τ’ αγορι η κορη μου
τα ματια της.
Γυναικα μου θαλασσινή
ματαρες ολανοιχτες του κοσμου
ολανοιχτος κοσμος
μπαινω βγαινω πουλι ελευθερο,
κορμι θαλασσινο μου γυμνο
απ’ ο,τι κοσμος δεν ειναι
απ’ ο,τι κοσμωνει το κορμι μου
(Ξενη Λαμπρος Στεφανια)
θαλασσενια μου
σ’ αγαπησα γυναικα μου της θαλασσας.

Κυμα με κοιμαγε κυμα με ξυπναγε
κι εβγαινα στη θαλασσα την πρωινή
τη γλυκια στην τρυφερή αμμουδια
ολο σχεδια παιγνιδακια ολη η θαλασσα ως την αμμο
τρυφερες γραμμες,
αφρος αφρουλης χαλικακια δροσερες σκιες
σκιουλες και νυχακια πρωινου πουλιου
που ’φυγε για τη μερα,
αμμος νερο καθρεφτης
― «ωραιο που ειναι το πρωι» ―
τι καθρεφτιζει,
γλαρε μου πετουμενε οστρακο που αναθυμασαι
ολανοιχτο της θαλασσας;
Το πρωι κι εμενα.

Στους δρομους της γης
της δουλεια τους τα ποδια τη δουλεια τους οι ροδες μας
Αχαγια Μανωλαδα Λεχαινα βασιλικος γερτος
Αντραβιδα Καβασιλα ωχ ταξιδι μου
Γαστουνη και Πυργος
(Κολυρι Μπαρμπασαινα Βολατζα Ανεμοχωρι κι οσα λεγαμε)
Επιταλιον να Επιταλιον θε μου Επιταλιον
δικοι μου Επιταλιωτες
καμπος στον ήλιο δεντρα μεριες,
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Χοντρολυγια Παραβαλτος Γιαλος Ροφιας Περα Μερια,
Αλφειε Αλφειε Αλφειε μου Επιταλιωτη να το αγορι σου,
με τα γελαδια ω ωωωω! για τη θαλασσα
γελαδια αργα του Βλογιαρη
του Νεστορα του βασιλια των καλων παλατιων
των καραβιων του Τρωικου
ε Τηλεμαχε ταξιδευτή
ε Τηλεγονε ―απο μακρια
ερχομαι απο δεντρο σε δεντρο σε θαμνο σε πετρα
στο δεος της θαλασσας
ε Ιερωνυμε Επιταλιεα
ήπιες πολυ νερο του Αλφειου μου;
σε θυμαται
σε θυμαμαι, που ’ν’ η ωλενη σου
ταξιδευτή περπατητή του κοσμου
ειδες τι ειδες εκανες τι εκανες,
αχ Ξενοφωντα Σκιλλουντιε που τα χαρτια σου
στην αμμο του ήλιου ειναι ολα γραμμενα
τι καλα ζωγραφισμενα του νερου
γραφει το κυμα σβήνει
σχεδια γραμμες στα ωραια μου ματια.
―Γεροντα Επιταλιωτη, τι λες για σήμερα, λεου;
―Παιδακι μου παιδακι μου,
ψωμι, τα ζωντανα να φανε φυγανε τα καρρα
προβατα στον αμμο το γλυκο νερο της νιοτης,
καβαλαρης ήμουνα, ωχ αγωνας
φτωχεια τουτη δω στο χωμα
στ’ ανοιγμα του φασολιου τα φυλλα προχωρανε στα μποστανια
ολη νυχτα τριζουνε τ’ αραποσιτια
σπασε ενα καρπουζι κοψε μια ντοματα σωσε ενα συκο
ας’ τους μπαρμπαδες θειες ξαδερφια κορμοπουλια
ξαδερφαδες θηλυκα κορμια,
―Ωχ, γιαγια γιαγια γιαγιουλα του ψωμιου μου
του χωριου των φυλλων των ανθρωπων
σου και απο γλωσσης μελιτος γλυκιων ρεεν αυδή,
γιαγια μου Νεστοριτισσα
παραμυθου και πονεμενη,
μιλαγε μου μιλαγε μου, δε μου μιλαγες
ωχ τη γλωσσα σου
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γελουμενη!
Θα παω με τα γελαδια θα περασω τα γελαδια
ολους θα σας βρω,
ε Αλφειε, παμε στη θαλασσα
κι αστε μου νησακι
θηλυκουλι ολο γραμμουλες του αμμου θηλυκο
θα ’ρθουνε τα κοριτσια
τρυφερα κορμια με δροσερα φουστανια
θα ’ρθουν τα χειλακια τ’ ανοιχτουλια
τ’ ανοιχτα
―ω θαλασσα θαλασσα θαλασσα της γλυκας μου πλατιια
και κυματα γυαλαδα του αμμου σχεδια απ’ το νερο
γραμμουλες
αμμος ασπρη μοναχή στον ήλιο
κι ειναι η θαλασσα η γαλαζια η μιλουμενη
η υγρή
―o litus vita mihi dulcius, o mare! felix
ήμουνα και να με
Σωκρατης (Εσυ – Ξενη, Λαμπρος, Στεφανια)
εξ Επιταλιωτων κι Ελλήνων,
ο ων επι της αμμου
βρεγμενος εαυτω
τωρινος, και τα κυματα.

Λεω για την ευγενεια του νερου με την αμμο
θελω τη θαλασσα
οπως απλωνει απλωνομαι κορμι
τρυφερο στον αερα που φτανει απο δω, απ’ τη ζωή
απ’ τη γλυκα τη λαχταρα μου,
σχεδια του αμμου αφρουλης κυματα
νερο της θαλασσας νερο γλυκο του Αλφειου
που με ποτιζει ως το βαθυ μου φυτο·
χαλικι το χαλικι ανασα τη σταγονα
γλυκανε τ’ αγορι μου
κοντα στο Επιταλιο νερο το Ροφιατικο,
και να πηγαινει αργα το νερο
νερο για τη θαλασσα ποταμισιο νερο
ολο ανασα σερνικο και ζωντανευα,
ποταμε ποταμε μου ποταμε
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νερο του κοσμου γερο
ποταμια του κοσμου στο χωμα
στα δεντρα στους θαμνους στα χορταρια
στο φυτο στην ψυχή μου
στο χωμα του κοσμου
ποταμια του κοσμου ποταμια του κορμιου
―ελα Σκαμανδρε ποταμε Αλφειε
ο ποταμος ευροος αργυροδινης
παραβοιος, ο ταυρος ερχεται στριβει το κεφαλι
ποταμε βαθυδινη
παραταυριε
Ποταμε ποταμε ταυρε ποταμε
αγριο νερο στο κορμι
σ’ αγριον ανδρα
ελα νερο θεριωμενο πρωτο νερωμενο
ταυρος ολοσερνικος δρακοντας
(Χουμπαμπα! Χουμπαμπα! Χουμπαμπα!)
φτανω, μπαινω του νερου, ορμα οιδματι θυων,
πεταξε, παρε τα δικα σου τα συννεφα
ολο το γλυκο νερο, Αλφειε, μεμυκως, ηυτε ταυρος
κατα την πλατια γαλαζια
τη χαϊδομιλουσα που ’ρχεται να γραψει
να μου ζωγραφισει υγρή
τα ολα στο κορμι κι αποκατω του
θηλυκια,
ελα Ποταμε ποταμε πήδα μου υψοσε στα γονατα,
νερο στον αντρα του αγοριου που προχωρει για τη θαλασσα,
θαλασσα θαλασσα θαλασσα,
ποταμος ερχομαι Ροφιας
γλυκα η ζωή ο θανατος
― στο Ροφια παταγα αγορι
αυτο εαυτο θαλασσινο κι υγροτατο:
κραταια ως θανατος αγαπη.

.

Ξενη της θαλασσας, ματια,
κορμι δικο σου, ε αγορι μου Αλφειε
Ροφιατικε Επιταλιωτη,
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σεβας μ’ εχει, το δεος του νερου,
ειναι τη
να τη εδω του κοσμου του κοσμουλη
κοριτσακι λυγερο γελουμενο,
λοιπον μεγαλη θαλασσα ουρανος ευρυς
γλυκουτσικα μικρουτσικα αμμουδακια
ποταμος, αγορι μου Αλφειε
Ροφιατικο Επιταλιωτικο,
ξεκινα για το θανατο για τη ζωή για την αγαπη
για την τελευταια στιγμή την τελευταια κινηση
για το μαρμαρωμα που σταζει σταγονες τον κοσμο,
κι εγω να ειμαι να θελω να εχω
νερο ποταμο γλυκο νερο
Ροφιατικο, Αλφειος Επιταλιωτικος
αργος στο χωμα
Ροφιατικος, σταγονα σερνική μεγαλη
στ’ ανοιγμα του κοσμου, στα χειλακια
στις ριζουλες στις δεντραδες,
σταγονα ― πως να τελειωνα; ―
σταλαζει μονη στον κοσμο
Ροφιατικη
―παιδια μου αχ οι σταγονες μου
οι σταγονες το νερο ο Αλφειος κι η θαλασσα·
μου ’φτιαναν ενα νησακι, Σωκρατης επι της αμμου
χερι η θαλασσα χερι ο Ποταμος,
παει ο ήλιος κι εγω ολο γλυκαινομαι.
― Μιλα τον ερωτα, θαλασσινε,
μιλα τη στιγμή που βγαινεις απ’ εξω.
― Σου μιλησα, θαλασσινή μου, μυστικο νερο·
εγω το ’χω στον ήλιο
κι αυτος ξερει δεν το ξερει
τ’ αρεσει δεν τ’ αρεσει,
δε μιλαει, φωταει ηλιωνει
κι ο κοσμος κοσμιζει
κι ο Σωκρατης, τι αλλο, Σωκρατιζει.

Θαλασσα μου
θαλασσα της μνήμης μου και τωρινή
θαλασσα αιωνια
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της αμμου Αλφειωτικη
παραβοια παρανθρωπινη
Νεστορική Ιερωνυμαιικη
θαλασσα αυτων που φυγανε
― γιαγια μου γιαγια μου γιαγια μου ―
αυτων που μεινανε
― πατερα μου και μανα μου ―
θαλασσα των ανθρωπων
θαλασσα μου,
να ’με τ’ αγορι σου
Αλφειος Αλφειε μου
ταυρος και Ροφιας
των χρονων μου και των λαμπυρισμων μου
των ανθρωπων μου και αυτος εαυτω
λαμπυρισμος σταγονας μεγαλης
πλατιας κι ολογλυκειας
τρυφερής κι ολο σχεδια,
μια λεξη υγρή κυλουμενη
μιλουμενη,
Σωκρατης επι της αμμου.

Επιταλιο, στη θαλασσα, σε μια ψαθοκαλυβα,
Αυγουστος 1973, 12 βραδυ, 13 πρωι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στο ποιημα γινεται χρήση ονοματων τοπων κι ανθρωπων, παλιων και νεων,
πανω στον τροπο της καθαρής ελληνικής λαλιας, παλιας και νεας
(παραδειγματα: Ομηρος, Κυρου Αναβασις, Χρονικα, δημοτικο τραγουδι,
σημερινή γλωσσα: χωρια, τοπωνυμια, ονοματα).

Στην ιδια γραμμή ουσιαστικής χρήσης πρεπει να λογαριαστει ο στιχος:
«ωραιο που ειναι το πρωι,», κουβεντα της Ξενης, της κορης μου (10
χρονων τωρα) μιλουμενη σ’ αυτο τον τοπο της θαλασσας την ωρα της
γραφής· η παιδική γλωσσα ελπιζω πως με καθοδηγει (Ενα βιβλιο με
ποιήματα της Ξενης, απο τα 5 της περιπου και μετα, βγήκε, εκτος
κυκλοφοριας, πριν δυο χρονια, για να δηλωθει ο,τι σαφεστατα δηλωνεται
τωρα).
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Χουμπαμπα, ειναι το θεριο που παλεψαν ο Γιλγαμες κι ο Ενκιντου
(Επος του Γιλγαμες)· παριστανει το χαλασμο, το χαος (του προκοσμικου
νερου) ― απ’ οπου, για τις Βεδες, «υψωθηκε επιθυμια».

Το λατινικο αποσπασμα ειναι απο τον Πετρωνιο.
Απο τις αναφορες στα ελληνικα πραγματα και κειμενα, σχολιαζω εδω,

για τη δυσκολια του κατατοπισμου, το «Ροφιας», ονομα του Αλφειου
δεμενο με το θανατο. Το Ασμα Ασματων ειναι, βεβαια, ελληνικα μας.



165165

ΟΣΤΡΑΚΑ
1976

(ΑΠΟΣΠ.)

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
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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·

ΚΑΡΟ
στο Νώντα Μπαλούμη
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Πατέρα μου, λαχτάρισα τα πουλιά
τα χορτάρια που μυρίζουν στο βιός μας
κι εκεί κι εδώ και τώρα
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.
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Η ΕΠΙΜΕΛΙΔΑ ΣΤΑ ΒΟΥΡΛΑ
Θρύον Αλφειοίο πόρον

για τη μανα μου
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
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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
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―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.
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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,
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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
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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
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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.
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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.
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ΚΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΤΟΥ
1978

(ΑΠΟΣΠ.)
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
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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.
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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.

2

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,
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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.
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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
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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.

3

Γέρνω στις πέτρες στα ξύλα και στα μηχανήματα
τρυφερά
πάνω στα ωραία καμωμένα στα εύκολα
που φτιάνουν αυτή τη ζωή με τετράγωνα
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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.



183183

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ

1

Βουνα καμπος θαλασσα
χερι η λιμνη χερι το ποταμι
κι ολος ο ουρανος ολα τ’ αστρα
να δενει πετρες τ΄ονειρο ν΄ανθιζει η πνοη
μαλακο χωμα τα πελματα της οδου
και γλυκο νερο ψυχη του τραγουδιου
του πουλιου και του παιδιου
αυτο το ωραιο προσωπο της πραγματικοτητας
που λεει ολος ο κοσμος
ως να τελειωσει η σταγονα ο κοκκος της αμμου
στο χνουδι της πνοης του λογου
αυτο το προσωπο μου τραγουδι
ο ωραιος τοπος ο ωραιος κοσμος
η ωραια αναμονη του της κι αλλης πραγματικοτρητας
σταλα στη σταλα κοκκος στον κοκκο
τραγουδι του τραγουδιου
το προσωπο του προσωπου μου
η αναμονη του ερχομενου
κι ολο αλλου κι ολο αλλιωτικου κι ολο ιδιου
ολο το τιποτα ολο το πραγμα
υλικο του λογου λαλημα του τραγουδιου
του φερμενου ερχομενου
της μονης αναμονης.
Ετσι απο τιποτα χωριζει η σταγονα σπαει ο κοσμος
και τ’ ονειρο κοσμος κι ολος εγω
κι ο κοσμος ονειρο κι ολο εσυ
ειναι και πραγμα
ομορφια και τραγουδι.
Ετσι η αναμενομενη εσυ του κοσμου εγω
ετσι πετρα και πετρα.

Η μεγαλη πετρα το βουνο
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να κυλαει στον κοσμο
χερι λιμνη χερι ποταμι
ως τη μεγαλη θαλασσα
η εδρα της παρουσιας του μεγαλου οντος.
Χνουδι και παν
που απτεται η παλαμη μου
ως τη ροη κυματα της μνημης
αυτης που ειμαι τωρα εδω
με τον τοπο του παντου
αυτης της αναπνοης.
Οικος του κοσμου οικος μου
πραγμα το ψωμι πραγμα το νερο
πραγμα ο μεγαλος παππους
του οικου και του οντος
ως τον παππου μου εμενα.

2

Ο παππους μου ο Αλεξης ζουσε ελαφρα κι ανασαινε σιγα
να μην ταραξει τα βουνα και τ’ αστερια
κι ηταν σιωπη μπροστα μου.
Ειχε σκαψει τη ζωη του χωμα
και κοιμηθηκε τον ουρανο
να κοιταζω τωρα εδω
την πνοη και το νερο
και τ’ ονειρο της παλαμης του.
Ο παππους με ζουσε οπως υπαρχω
και με κοιταζε οπως κοιταζω
αυτο τ’ ονειρο
που λαμπει την ωραια πετρα
αυτης της αγαπης ζωη.
Ο παππους μου τελειωσε παρουσια
ν’ αρχισει η παρουσια μου
στην παρουσια του ονειρου
που λαμπει χωρις αρχη και τελος
αφη του πραγματος
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που κραταει ο παππους μου στην παλαμη του.
Ο παππους μου ζουσε ολοκληρα
ν’ ανασαινει ως εγω.

3

Ο παππους μου ανεβαζε στο βουνο το νερο
να κατεβαζει στη ζωη το ψωμι
απ’ τις ελιες που εφτιανε με το χωμα
ο παππους μου μιλαγε με το χωμα ηταν χωριατης
με το ανεβα κατεβα κι αναθρεψου
τ’ αστρα ως τα οστρακα
το βουνο τον καμπο τη θαλασσα χερι λιμνη χερι ποταμι
ως τ’ ονειρο του ωραιου νερου της πρωτης θαλασσας
που αφησε το νερο απλωσε τον καμπο να του φερνει τα
κυματα της
να λαμπουν γλυκα την οδο της απλας και του μαρμαροτυ του
βουνου
Θρυον
κι ως τον παππου μου το Νεστορα
που πατω τα βηματα του στη ζωη μου
ως τα ματια του παππου μου του Αλεξη
θολα απ’ τα ονειρα
που με ονειρευουν κι ονειρευομαι
αυτη τη ζωη που με ζει απο αζωον
ετοιμον απ’ ολα εγω απο τιποτα
στην οδο του χωματος ονομα του Αλεξη και του Νεστορα
ως εδω της ζωης.

4

Ο παππους μου εβλεπε θαμπα
για να ενωνει το μεσα εξω καθαρη απλα
στις πετρες και τους αντρες
της ζωης και της αζωης
με το τραγουδι του νερου
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που να ωραιο στις παλαμες μου
λαμπει τους αντρες και τις πετρες
η ωραια λαμψη μορφη
αυτη που ειμαστε ολα
η ωραια γυμνοτητα πραγμα
που με πραγματωνει.
Και να η μορφη του παππου μου
ονομα των ονοματων της ορασης
του γλυκου θελω πραγματικου μονου
αυτης της θεάς θέας που θεωμαι
θεατης θεος του θαυμα της θελησης
που θελεται ολα και με θελει
το θαυμα του πραγματος
παππους πραγμα ονομα της δημιουργιας
και να η ωραιοτητα της μορφης
πετρα στην παλαμη μου
αυτο το εσυ που εισαι της δημιουργιας
η γυμνη ωραιοτητα.

5

Δωρικη γραμμη της παλαμης μου
υψος του βουνου υψος του κοσμου
και λιτη αναπνοη ψυχη μου
μορφη του του λογου
ολης αυτης της οδου στο χωμα
γλυκια μου αφη αερακι ωραιο
που ζωγραφιζει αυτον τον κοσμο
δωρικη γραμμη παππου μου
δωρο μου
δωρεαν δημιουργεις
οπως το λευκο μαρμαρο
κιονες και κομματια
και ναος του νου
να ενωνεται πραγμα ο κοσμος
ανατολη και δυση κι αστρο μου
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νατο στην παλαμη μου
να πετρα
δωρο μου.
Δωρικη γραμμη η μορφη της ωραιοτητας
δωρικη γραφη της θελησης μου
δωρικη θεληση
ολο το τιποτα ολο το πραγμα
ως το αερακι αρχη απ’ το αερακι τελος
που αναπνεω
παππους.

6

Παππου, μιλα μου γραψε με
γυμνος ειμαι με το νερο με την πετρα
στα τρυφερα ελαφρα αερακια
που παιζουνε νους με το προσωπο της ζωης
ελαφρες δροσερες σκεψεις της αφης και της γευσης
οπως η ποση η τροφη της ζωης
και λογια αυτα λογια εκεινα
πνοη του ανεμου
κι ανεμιζομαι νους αυτο κι εκεινο,
παππου,
κι ολα της πετρας του νερου
ετσι κι αλλιως
κι ολα ειναι ο ενας μου
με την πετρα με το νερο
αερακι προς την ανανεωση
που θα ειμαι οπως ειμαι
παππους παιδι
ο γιος του κοσμου
αλλιωτικος.

Τραβαω τη γραμμη οπως θελω
δωρικες γραφες.
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7

Η σιωπη η σιωπη να φαινονται ολα
που παιρνει το ποιημα
και λεγονται ολοκληρα μονα τους
μ’ αυτον το μονο ολοκληρο λογο μου
οπως ειναι οπως ειμαι
μ’ αυτο το ασπρο επιπεδο
που απλωνει που κυλαει ο λογος μου
και δενονται πραγματα στενονται αναστηματα
με την αυρα της αναπνοης αυτης της υπαρξης
που δροσιζεται γραμμη της αρχης
κι ολο την αρχιζομαι αλλιως
σιωπη αυτη τη σιωπη ολων των αλλων
αυτο το ασπρο επιπεδο των παντα ολων
που μοσχοβολουν λουλουδακι και μενουν πετρα
το ολο αυτο μου αυτο του
να η ωραια γραμμη του βουνου
που κατεβαινει στην απλα μεχρι τη θαλασσα κυματα
ως τα μαλλια μου του αερα
που αναπνεομαι τοπος και παντα τωρα
αυτη την ωρα Θρυον Επιταλιον
με τον παππο παππου μου Νεστορα Αλεξη
ασπρο επιπεδο
άπλα κοφτα σχεδια στέγνα
που αφησε τ’ ωραιο νερο λαμπρη λαμψη
να διαβαζω μεχρι την αμμο ως τη γραφη της θαλασσας
να τα λουζομαι οδο στο ποταμι
και να παυω στο χωμα
για το φυτρο που μ’ ονομαζει
εδω παρουσια.

Εδω σκαβει σκαβει θα σκαβει ο παππους μου
μοχθο ζωης το φως με το χωμα
που με πραγματωνει αφη γνωσης
πραξη ζωης την αληθεια του ονειρου
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καρπο της αγαπης
να κυλαει ωραιος το ασπρο επιπεδο
παλαμη ανοιχτη που κλεινεται μονη.
Ετσι ο λογος μου και γινομαι.

8

Τα οστρακα στην αμμο
των γραμμων των κυματων και στα κυματα της απλας
σκορπιοι αιωνες ολων και των αλλων μορφων
σκληρα αφημενα απ΄τη ζωη
σ΄αυτη τη ζωη μου, παππου,
οπως στα κυματα του βουνου που αφησε αυτη η τωρα
θαλασσα
για το Θρυον, Νεστορα των παλατιων,
και για τον ορθο σου οικο, παππου,
εικονα πισω απ’ τα βουρλα, τα θρυα, Νεστορα.
Μια ελαχιστη ζωη με το νερο και μενει αυτο το οστρακο
ωραιο του χρονου και της αναπνοης μου.
Ετσι γινομαι απ΄ολα αυτα.
ιριδες αναστηματα η ις της ζωης
και σωματωνομαι ο εγω
η εικονα σου, παππε,
μπροστα στην ομορφια της εικονας της
ω γυμνοτητα των πραγματων
να κυλαει αυτη η γλύκα αισθηση
που αναγνωριζω μορφες και μορφωματα
της μονάχης και δικης μου αφης.
Και η κινηση της γραφης.
Οστρακα και γραφη
και η ομορφια σου, η εσυ μου,
το κινουμενο στην απλα χερι μου
του χαρτιου και του μαρμαρου
που παει γραμμη παει γραφη
αυτη την αισθηση που δε λεγεται
ειναι ειπωμενη
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κι ετσι λεγομαστε αντικρυστα, εσυ μου,
και ειναι ολο ειπωμενο
κι ως εδω που κινειται ο κοσμος χερι μου
κι ολο γραφη
να κοιταζει και να βλεπεις
και να ζουμε
στο λευκο επιπεδο του μαρμαρου
και του χαρτιου οστράκου της ζωης
που ερχεται και παει,
παππου γιε μου,
απ’ τη μορφη της ομορφιας,
η εσυ μου,
ζωη και χιλια οστρακα.

9

Ο παππους μου δεν ηξερε γραμματα ηξερε πραγματα
ηταν πραγματικος
στην απλα του καμπου του
και στο βουνο με το ανεβασμα
δεν ειχε γραμματα ειχε πραγματα
κι αγαπημενη τη γλωσσα τους
και μαθαινοταν
οπως μαθαινεται το πουλι πεταγμα κι η μελισσα μελι
οπως κυλαει το νερο με την ακινησια της πετρας
κι ετσι ηξερε μαθημενος οκλοκληρος
και δεν ειχε τιποτα να μαθει δεν ηταν να ξερει τιποτα
κι ωραια ανετελλε ηλιος η γνωση
και μοσχοβολουσε διαφανεια
κι αναπνεοταν ο παππους μου ζωη
που την ειχε και την ειχαν ολα
οπως τη δειχνει αυτη η αιχμη της γραφης
μ’ αυτο το χερι μπροστα απ’ τον παππου μου.
Ετσι επαιξα παιδι τα ολα
να κοιταζω και να κοβομαι να διαβαζω
τη γραμμη του παντος και των αστρων



191191

και των βουνων και της θαλασσας
και τα σχεδια των οστρακων και της πετρας
και τις απαλες γραμμες των κυματων στην αμμο ευγενικα
τρυφερα κι ωραια
και να οι γραμμες αναπνοη μου και γλυκια κινηση
αυτης της αισθησης των πραγματων που με παει
κι η καλη μου υγροτητα να κυλαει να δινει ν’ αφηνεται
σημαδι της και σημαδι μου
νους γραφης
και κοιταζομαι και κοιταζω
μπροστα στον παππου μου
γραμματισμενος της γνωσης
βαρος απεραστο των πραγματων
μελανι του θανατου
μεχρι τη διαφανη βουτια στη θαλασσα
τη γλυκα της γραμμης των κυματων την αγαπη της πετρας
ν’ αφησω τα γραμματα γυμνος πραγματα
πραγματικος ποιητης μου
κι η γραφη ωραια γραμμη
αγαπη των κυματων και της πετρας.
Και σε βλεπω, εσυ μου,
οπως σ’ εβλεπα
γυμνος η δημιουργια κι η δημιουργια μου
ωραιο ενα
ο,τι ειναι κι ο,τι γινεται
κι η γνωση εγω κι εσυ.
Ο παππους μου αιωνας κοιταζει
και κοιταζομαστε ζωη
μία του ενα.

10

Γερνει το οστρακο γερνει το μολυβι
γερνει το αναστημα μου
γερνει αυτο που ειμαι το δοσμενο μου
αυτο το εγω το δοσμενο σε ολα
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που γερνουν και πανε και σταματανε
ολα μάτια νους ακινητα
οπως ειναι αγαπη δοσμενα
ολα ολοκληρα ωραια
οπως αρχιζει τελειωνει το μολυβι μου
κι ολοκληρωνεται η γραφη.
Μενει να με κοιταει να την κοιταω
μονη κι ωραια μονος της ωραιοτητας
που λεει τι με δινει τι με παιρνει
τη γλυκια ερωτηση της ωραιας απαντησης
που σβηνει η ακινητη γραφη μου
στην ασπρη απλα της ωραιοτητας
λογος τιποτα ποιημα ολα
μονη ωραιοτητα.
Γερνω το κεφαλι μου στον κοσμο
τον ακουμπαω χερι
ακινητω γραμμενος
να ομορφαινω κινουμενη γραφη.

11

Παιρνει η γραφη τη λευκοτητα
κι η λευκοτητα αφηνει τη γραφη
κατω απ’ την παλαμη μου
που αγαπαει γυμνη η αγαπη του παππου
των αγραφων πραγματων.
Η αγαπη γραφεται.
Αξινα ο παππους εγω μολυβι
σκαψιμο και γραψιμο
γυμνη κινηση γυμνη πραξη
το σχεδιο της ομορφιας
που σεχδιαζει τη ζωη
γλυκα της πνοης και της πετρας
ως το φυλλο και τ’ ονειρο
στ’ ωραιο επιπεδο της απλας.
Σκαψιμο και γραψιμο
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στη σιωπη της ζωης
κινησεις γυμνες
για το πραγμα του νου το νου του πραγματος
που πνεεται αντιληψη μονη της
εικονα γυμνη
λευκοτητα η οντοτητα η οντοτητα λευκοτητα
να υπαρχει γραφη
να γραφομαι
ομορφος.

12

Ωραια ολα τα λευκαινει η ομορφια
να γραφονται γυμνα τα πραγματα.
Ετσι ειναι τα σχεδια μονα τους εικονα τους
ετσι βλεπονται μονα τους μονος μου
και ωραια υπαρχουν η μορφη τους
οραση μου οραση τους
κι ετσι ρωταει ο νους μου ωραιος
για να υπαρχει αυτη η ζωη.
Η ομορφια αγαπαει τη ζωη
και την απλωνει ως περα της
από μενα ως τον παππο
κι απ’ τον παππο ως τον τοπο
να υπαρχει αυτη η ζωη με τα πραγματα
τις ολες και μία μία παρουσιες
τις ευωδιες οντοτητες
που λενε αυτο που λεγονται
ως την παρουσια αυτου του οστρακου
αυτης της ινας οντοτητας
που ανεμιζεται εαυτος ουσιας
ως να μεινει στη μία μονη ομορφια.
Η ομορφια μιλαει ωραια οντας
ως ωραια μη οντας.
η ομορφια μονο ομορφια.
Και γλυκα ολα υπαρχουν
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δεν υπαρχουν γλυκά.
Ετσι ομορφος
υπαρχω αυτης της ζωης στην άπλα επιπεδο
απο δω με το πραγμα, παππου, απο κει με το πραγμα, παππε,
υπαρχω με την υπαρξη του πραγματος υπαρχει το πραγμα με
την υπαρξη μου
ωραια αντικειμενα στο ασπρο επιπεδο υποκειμενα
της ομορφιας αυτης η μία ομορφια.
Η ομορφια τέλεια
απο ειναι και δεν ειναι
μονη.
Ετσι μονος
το μονο.

13

Και το πραγμα ωραιο
η ωραιοτητα πραγμα.
Ετσι το νερο ετσι η πετρα ετσι το αστρο
ετσι ωραια εσυ
παρουσια που σταλαζει το χρονο στο νερο στην πετρα στο
αστρο
στιγμες φως στην απλα που υπαρχει ο τοπος
και σε κοιταζω και γινομαι
και παλι γινομαι οπως ολο γινεται
η ομορφια σου ομορφια μου ομορφια
κι ολο σταλαζει ο χρονος ζωη
κι ολο η ζωη λουζεται ωραια
γυμνη γυμνες σταλες ωραια της ζωης
γυμνη της.
Κι ολο ο χρονος αχρονος
κι ολο ωραια αναπνεω κι αρνουμαι
να ειναι η αναπνοη μονη ζωη
κι ολο η ομορφια ομορφαινεται
ως να υπαρχεις μονη κι ολα ωραια μονα
μονη ομορφια
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της ομορφιας μας.

14

Παππου, ναι.
Και εισαι οπως ειμαι
σ’ αυτο το ειναι τιποτα απ’ όλα κι ολα απο τιποτα
ωραια πραγματα ωραια αναστηματα
ωραια ποιηματα του ωραιου χεριου μου
ωραια ζωη
της ζωης τιποτα του τιποτα της ζωης
ωραια αναστηματα ωραια πραγματα
η μνημη αυτη στο ασπρο επιπεδο
που ασπρο επιπεδο σβηνεται
και κυλαει η λευκοτητα
ναι, παππου.

15

Κυλας, πραγμα, ομορφο με το κυλημα σου
πραγματωνεσαι, κυλημα, ομορφο με το πραγμα σου
και μενω ωραιος
οραση και οραμα
ωραιο ορωμενο.

16

Κι αυτη η γραφη ωραια στα ματια μου
και γραμμη των ματιων σου
οπως των ματιων μου
που τη γραφονται οπως γραμμιζεσαι
αυτη η ωραια γραμμη γραφη
μονη οπως παρουσα
και σιωπη οπως λογος.
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17

Ωραιες μορφες
πραγματων και προσωπων και ιδεων
αρωματων γευσεων και ιριδων ψυχων
πεταλουδες της οντοτητας
κι ενα εγω κι ενα εχω κι ενα ειμαι
οπως γευομαι την ουσια της πετρας
προσωπο το προσωπο ως το απροσωπο
αυτος εδω του παντου και παντα
που κλεινουν τα πραγματα
ωραιες μορφες της αγραφης γραμμης
αυτης της μιας παρουσιας
του υπαρκτου και του ανυπαρκτου
σας τερπομαι καθενας και καθε τι
ως αυτη τη γευση υπαρχω δεν υπαρχω
που ειμαι τωρα εδω
αυτης της ζωης της ολης παρουσιας
της ολης οντοτητας
αισθημα σας
ωραιες μορφες προσωπα του ενος τιποτα
που αναπνεομαι αυτη η οικειοτητα
ελατε χερι με χερι γευση με γευση πραγμα με πραγμα
ιδεες ιριδες λευκη παρουσια
να βγουμε η μορφη
οπως περπαταω και στεκομαι
ακοσμος κοσμος
αυτη η γλυκια ομορφια δυναμη
που με μορφωνει ομορφια του τιποτα
ωραιες μορφες εδω
ιδεες κι ευωδιες και γευσεις
ωραιο ιχνογραφημα παρουσιας
να γραφω σωματικος αυτης της ζωης
που τη ζει το πραγμα του κοσμου
αιωνες μορφες
ιριδων ψυχων κι αρωματων γευσεων
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ιδεων προσωπων και πραγματων
οντοτητα πεταλουδα
διαφανεια.

18

Το λουλουδι ανοιγει ευωδια κι εγω γραφω
υπαρχουμε
η ωραια ιριδα η λεπτη αναπνοη
κι η ελευθερη κινηση
ευωδια γραφης
με τις μυριαδες αγαπημενα
οραματα παρουσιας αρωματα απουσιας
ονοματων και πραγματων
που υπαρχουμε αυτη η θεϊκοτητα γευσης
ζωης του οντος
που με ονομαζει εγω και σε ονομαζει κοσμο
με την ωραια ανωνυμια μας
που ευωδιαζει και γραφει
ζωη και πραγμα
ιριδες ωραιες αυτοαναγνωρισης
αυτοϋπαρξης της ανυπαρξιας του τιποτα
εγω και λουλουδι
γραφη ευωδιας
λουλουδι γραφη γραφη λουλουδι
μια ευωδια.

19

Στη μεθη, παππου, των πραγματων
μεθη της υπαρξης
που σε μεγαλωνομαι ωραια, παππου,
παλαμη με παλαμη παλμο με παλμο
που παλλεται αυτος ο κοσμος
καρδια κι αστερι
ονειρο κι αναπνοη του
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η πνοη εμπνοη εμπνευση
ν’ αναπνεω, παππου, αναπνοη σου
αυτο το σωμα αυτη η αφη
αν αστημα στο χωμα του ουρανιου προσωπου σιου
μεθη της κινησης
που ερχεται και με κανει και ωραια γινομαι
και μενουμε γελαστη ελευθερια
στο οπου του τοπου
και το οπως του τροπου
παιδι της δυνατοτητας και της δυναμης
ακμη της ζωης με τα πρασινα και τα πεταγματα
τις ροες και τα ρευματα και τ΄απλωματα
σ΄αυτη τη μεγαλη και ατελειωτη απλα
που κοιτας, παππου, μεγιστος ως το ελαχιστο μου
που σε ζει στιγμη ζωης
αυτη την αναπνοη
που με γελαει και σε λαμπει
πισω μου αναστημα μου και μπροστα μου μεγαλοσυνη
αυτης της ζωης μεθης με τα πραγματα
που μεθουν εαυτο και παρουσια
η μεθη αυτη του οντος
που θυμαται δεν ειναι κι ονειρευεται ειναι
που ειμαι μεθυσμενος
αυτης της παπποσυνης σου ζωης
ως αυτη την αστραπη εγω
της δυναμης του παντος
που με πραγματοποιει μεθη δημιουργιας
μεθη παιδι
με λαμπρα ματια εγω.

20

Η ζωη ζειται
και γονος της γινομαι
αναπνοη και κινηση και πραξη
και μάτια της εικονας
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κοιταζω και κοιταζεται
και λεω τι να κανω
τι κανω τι δεν κανω
τι ωραια δε γινομαι
και πλεω στην απλα
και κυλαει το μεγαλο πραγμα του τιποτα
κι ο,τι λεω νους κι ο,τι νους νευμα
κυμα μεγαλο ουσιας
που με γυμνωνει αζωο της ζωης
τιποτα χωρις πραγμα
πλευση και πλεουμενος
σ’ αυτη την απλα που ωραια ονομαζω θαλασσα
ονομασμενος θελω ανθρωπος
ανωνυμος θελω
τιποτα και αυτο
το πραγμα και η ζωη
τι να κανω
ζω και κοιταζω
κοιταζομαι κοιταζεται
κοιταζει εγω εμενα
ενα μονο.

21

Α να μην ξερω τιποτα
αφημενος
άχνα ψυχη άχνα νους άχνα εγω
κι αισθημα πετρα
ο τρομος της υπαρξης
ως τη γαληνη του μαρμαρου
κουρος παππους παρουσια
μια σταλα στα χειλη
λογος γονος
να λαμπουν ολα ολοκληρα
πραγματα εγω λευκα,
παππου του λευκου θανατου,
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ορθος απο λευκο η ζωη αυτη
ζωη κουρος μαρμαρου
με τη γνωση λευκοτητα
το μειδιαμα της υπαρξης
με την τερψη της ανυπαρξιας
ως αυτο το σωμα ετσι
εγω εδω
κι ως εκει, παππου,
αυτης της λευκης στιγμης
σταλα μαρμαρου.

22

Το γλυκο μας ποταμι, παππου,
περ’ απ’ τον πορο μου κοιταζεις
αγαλμα ζωης
περ’ απ’ τον πορο σου κοιταζω
ζωη αγαλμα
σ’ αυτη την αναγαλλιαση
που αγαλλεται ο νους
αγαπη των πραγματων
που κοιταζεις σβηνοντας
τις ωραιες γραμμες τους
το γλυκο μας ποταμι πλημμυρα νερου
που τραγουδαει ολο νεα πραγματα
περ’ απ’ τον πορο εδω τον πορο εκει
πραγματα πορο
στο αγαλμα της αναγαλλιασης
αγαλμα πορος
κουρος.

23

Ονειρο νεο του ακινητου υπνου μου
οραματα ορωντα πλασματα πλαττονται
μονος τους μονος μου
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ανθρωπος εγω κι αλλιωτικος
εγω χρωματα κι αρωματα
ωραια σχεδια που σχεδιαζονται αλλιως
κι ενα ματι οραση ολοκληρη
της σιωπης του υπνου μου
με ολο τον υπνο
την πραγματικη παρουσια,
παππου, τι να ειμαι τι να ξερω
αναστημα περπατημα του ξυπνου,
παππου, ωραια δε ρωταω κοιταω
και κοιταζω
οπως με κοιταζεις οπως ειναι η πετρα
που τη σπαω σιωπη υπνου ξυπνου,
παππου, γυμνη απο γυμνη αληθεια
γυμνος απο υπνο ξυπνο
γυμνος απο παρουσια απουσια
γυμνος απο εγω
πραγματα πλασματα
οραματα θαυματα
και να
παππου
ετσι ζω ντυμενος τη γυμνοτητα.

24

Η γλυκα του ανθρωπου
η γλυκα που κανει τον ανθρωπο
η γλυκα των πραγματων
αυτη η πραγματικη γλυκα
που μορφωνεται μορφες
που πραττεται πραξεις
αυτη η γλυκα αισθηση
που γευεται γευση
που νιωθεται συναισθηση
αυτη η γλυκα δημιουργια
αυτη η γλυκα του ολου τιποτα να ειναι ολα
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αυτη ειναι εγω ειναι εσυ
και κινουμαστε αναστηματα της ζωης
σ΄αυτή την αισθηση δημιουργια
η γλυκα της υπαρξης
μας εχει ολοκληρα
γλυκια παρουσια της γλυκυτητας απουσιας της
και ζουμε πραγματικα
πραγματα πλασματα οραματα θαυματα
στο ασπρο επιπεδο
να παιζουν γλυκα οι γραμμες
των οριων οραματων
πραγματων και θαυματων.

25

Αυτη η αισθηση των ανθρωπων
καθενας κι αλλη γευση
που γραφει αυτο το ποιημα
οπως η γευση της γυναικας
τα ματια του αντρα
κι η γευση παππου, παππου μου,
αυτη γευση απο κει
που νιωθω απο δω και υπαρχει
κανει τη ζωη αφη των πραγματων
γευσεις αισθησεις ωραιες αυρες
φωτεινες ιριδες
μονες αλλα μ’ εμενα
αγαπες των προσωπων
των ονοματων των σωματων
γυναικες ωραια μονες μ΄εμενα
ενα αυτης της ζωης
να κυλαει το νερο
να περναμε νερο ποταμι
γλύκα του ασπρου επιεπεδου
ως αναστημα κουρου
γευση των γευσεων.
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26

Η αρμονια
μυρια πραγματα μυρια γεγονοτα μυριες πραξεις
εγιναν ολα θα γινουν στο γινονται
τωρα
ξεχωριζω κι ενωνω
η αρμονια ειναι ολοκληρη
ωραια τελειωμενη
τελεια οπως ο νους μου
που τελειωνει
πισω απ’ την πετρα και τα ματια σου
μπρστα στα ματια μου
η αρμονια ειναι ωραια
οπως οι καθαρες γραμμες
της υπαρξης των πραγματων γεγονοτων πραξεων
που τα γραμμιζουν τα γραφουν ολα
και φευγουν ελευθερες γραμμες
εξω απο την αρμονια
και ειμαι ελευθερος
ελευθερια.

27

Η γευση του ανθρωπου, παππου,
που γινεται το μεσα η αισθηση
αφη εξω το αισθημα
κι ο αισθητηριος αισθητικος εγω
οι γευσεις ολων
μορφες αυτων των ματιων της ψυχης της αυρας μου
που ανεμιζεται αναπνοη του κοσμου
να τον τελειωνει
η γευση της γευσης μου
ανεμος για ολα
να τ’ ανεμιζει
ν’ ανεμιζεται
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και να ειμαστε, παππου, ορθοι.

28

Καλως το πουλι
καλως τον τον κοσμο
καλως την την πετρα
καλως το το νερο σου
καλως με καλως σε καλως το
καλοσυνη του κοσμου
να υπαρχει
να υπαρχουμε ωραια
μ’ ολη την ανυπαρξια
εδω.

29

Ωραιο δεντρο
κλαδια στα κλαδια η υπαρξη κι η ανυπαρξια
φυλλα στα φυλλα το πραγμα η πραξη το γεγονος
καρποι στους καρπους το τιποτα και το κατι
αγαπημενα και με τους ωραιους καρπους
του γερου κορμου
των ριζων
απ’ το νερο και το χωμα και το φως και τον αερα
ωραιο δεντρο τροφη του κοσμου
ολογυμνο ντυμενο μορφη
ριζες κορμος κλαδια φυλλα καρποι
ετσι τελειο νους μορφη
της γυμνοτητας
της γυμνοτητας μου.

30

Ερχεται
αυτη η πνοη αυτη η γευση
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ιριδες ιδεες εμπνοες
αυτη η θεληση
οντοτητα σωματος πραγματος
τι ερχομος τι πραγματοποιηση
α ωραια που ειναι ολα αλλιως
δεν ερχεται τιποτα
ολα με κοιτανε και κοιταζονται
και παιζουμε φτανω και φευγω
παιζουμε μεσα κι εξω
παιζουμε εγω και σωμα
α ωραια παιζουμε γευσεις και ιδεες
παιζουμε
οπως ολοκληρα δεν παιζουμε
δεν παιζω
ζωη α ζωη
ελευθερη της
να η σταλα
να η πετρα
να το πουλι που πεταει.

31

Ο παππους μου ειναι χωμα
ειναι τιποτα
ο παππους μου δεν ειναι
ειναι τιποτα
ο παππους μου
ειναι ο παππους μου
το χωμα ειναι παρουσια του τιποτα
με το νερακι και τα βλασταρια
παρουσια της απουσιας ακινητει απουσια της παρουσιας
με τ’ αστρα και το σκοταδι
απουσια της παρουσιας ακινητει παρουσια της απουσιας
μ’ αυτη την αισθηση νου
παρουσιας κι απουσιας
που δεν ξερει ο αερας το φως
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δεν ξερει το χωμα
δεν ξερει ο παππους μου
ο παππους ξερει παππους
οπως το χερι αυτης της γραφης
κατι κινηση
τιποτα γραφη
μ’ ολο αυτο το τιποτα του ολου
που κοιτανε το σκοταδι το φως
η πετρα χωμα
ουτε ειναι ουτε δεν ειναι
παππους
που ειμαι
ζωη αυτου το αδυνατου
που ειμαι
ουτε δυνατο ουτε αδυνατο
παππους κι εγω.

32

Η γλωσσα λεγεται μονη της
το πραγμα ειναι μονο του
αγαπιουνται πραγματικη γλωσσα
ν’ αναγνωριζεται ζωη να γνωριζεται αζωη
γλωσσα αγλωσση
κι αγλωσση γλωσσα
να γεννιεται η αγαπη
μόνη γλωσσα και πραγμα
οραση παρουσια
να αισθηση αφη
στην απλα που αφηνεται αφηνω
ν’ αναγνωριζεται
αυτου του εγω που κοιταζεται
δε γνωριζεται αναγνωριζεται
αλλο αλλά αυτο.
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33

Η γλωσσα ξερει
με μαθαινει
και κοιταζω.

34

Ζωντανα χορταρια του ανεμου
παιζουν την αχνα της ψυχης μου
περνουν την εικονα απ’ το σωμα μου
οπως τ’ ωραιο λουλουδι αρωμα ζωης
μου λεει αυτο που ζω
με την ασπρη πετρα της σιωπης μου.
Αυτο που λεγεται λεγομαι
αυτη η ζωη αρωμα της σιωπης.
Στην απλα ολα ερχονται και πανε
αυτος ο εαυτος που με κοιταζει
και τον κοιταζω ολοκληρος κοσμος
οπως η πετρα ακινητει στα χορταρια
τα χορταρια κινουνται στην πετρα
σιωπη της γλωσσας γλωσσα της σιωπης,
ελα, λουλουδι μου, ειμαστε
ας ειναι.

35

Κοντα
κοντα σου, πετρα,
κοντα σου, παππου,
κοντα σου, ονειρο,
κοντα σου, κοντα,
ενωσου μου
ρεε μου ρεε με
πετρα παππους ονειρο.
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36

Στην καθαροτητα στη διαυγεια
ολα ωραια πραγματικα
πραγματικη διαυγεια
και ας κυλανε
γλυκα νερα
ας δενονται σκληροτητα οι πετρες
ας ζει πνοη ο ανεμος
κι αυτη η ζωη καθαροτητα
η μία διαυγεια.

37

Σωπαινω γραφη
μιλαω ποιηση,
παππου,
σημερα οπως χτες οπως αυριο
με λεει η σιωπη
αυριο ηρθα παιδι
χθες θα παω παππους
την υπαρξη οπως τη θελω
ειναι ολα η σιωπη
και θελει να τραγουδαει
πετρα χορταρι εγω
θεληση τραγουδι
της λευκης γραμμης
που με γρφαει ποιηση
μιλαει σιωπη.

38

Με κοιταζεις
αξαφνη πραγματικοτητα
μα την κοταζω αλλού
μ’ αναπνεεις ζωη
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γλυκιας οικειοτητας
που σβηνει ηδονη
σ’ αναπνεω ανεμο
κυματα διαγεια
γι’ αυτη την αξαφνη αγαπη
που μ’ αναγνωριζει ζωη.

39

Γραφω στον αμμο
γραφω στο νερο
γραφω στον ανεμο
το αναπνεω
μεχρι το λευκο χαρτι
του ανεμου
του νερου
του αμμου
γυμνη κινηση
γτυμνη γραμμη
γυμνη γραφη
αγραφη λευκοτητα
που αναπνεω.
Λεω για τη ζωη αυτη
και την αλλη της.

40

Νιωθονται
λεγονται
γραφονται
περνωντας με
ανασα πνοη κινηση
αφηνοντας με
τα εχω οπως με εχουν
ειμαι οπως ειναι
μου γελαει το φυλλο προσωπο
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αναγαλλιαζομαι ολοκληρο δεντρο
η αναγαλλια των μορφων
ως τη λευκη γραμμη
τη λευκη τελεια.

41

Παππου, πεφτουν οι στιγμες
δεν τα ξερουν τα χορταρια
πεφτουν ολοκληρες οι μερες
οι πετρες ειναι στερεές
κυλαει κυλησε κυλαει η ζωη
το νερο κυλαει αληθινα
δε βρεχει το χρονο
παππου, αβρεχος
με κοιταζεις θαμπα
σε περνανε ποταμια θαλασσες τ’ αστρα
θαμπωνεσαι
ως αυτη τη λαμψη
που να, αυτο, ειμαι,
παππου.

42

Ερχεται η ιδεα
μια ροη μια εικονα απ’ τις εικονες
απ’ το καλο τους τιποτα
που αγαπαμε
η ιδεα εικονα γλυκια γραμμη
ως αυτη τη γραφη
ολο αυτο μονο του
που μ’ αγαπαει ζωη
κυλαει νους αισθημα αισθηση
να ονομαζεται υπαρξη απ’ την υπαρξη
κυλαει αναπνεει φυσαει
πνοη θεου θεασης θέας
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αυτων των ματιων που κοιταζονται άλλα ματια
ματια εικονα
που γινεται μονη της
κι εγω κοιταζομαι
γραμμη γραφη
ολογραφος κι αγραφος.

43

Ετσι εισαι, παππου, ετσι ειμαι
στην τρυφεροτητα των πραγματων
στην ομορφια των ονοματων
παππους εγω
και αυτη η αποιητη ποιηση
ονοματα των πραγματων
που πετουν στον αερα λαμπουν αγαπη
τρυφερης ομορφιας
ειναι ναι κοσμος
ποιημενος απο αποιητος
που μας θελει οπως τον θελουμε
αυτη η μονη θεληση
που θελομαστε
λαμπερη.
Παππου.

.44

Ο παππους ειναι χωμα
το χωμα ειναι παππους μου
ειμαι χωμα
με τα νερα τα χορταρια τις πετρες
με τα πετουμενα πουλια
με ολα τ’ αστρα του νου μου
ο παππους ειναι νους
ο νους ειναι παππους μου
ειμαι νους
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με τα νερα τα χορταρια τις πετρες
με τα πετουμενα πουλια
με ολα τ’ αστρα ως την αισθηση μου
ο παππους ειναι αισθηση
η αισθηση ειναι παππους μου
ειμαι αισθηση
με τα νερα τα χορταρια την πετρα
με τα πετουμενα πουλια
με ολα τ’ αστρα ως το ειναι μου
το ειναι μου ειναι παππους μου
ο παππους ειναι το ειναι μου
με τα νερα τα χορταρια την πετρα
με τα πετουμενα πουλια
με ολα τ’ αστρα`
ως τη μονη αστραπη μονος μου
λαμψη κι αντιλαμπες
αντιλαμπες και λαμψη.

ΛΑΜΠΡΟΣ

Βροχη ολη η γλωσσα μου στα πραγματα ολοκληρα

του ηλιου, πατερα,
κι εσυ πεθανες ολοκληρος πραγμα
γλωσσα αγαπημενη
βροχη.
Τωρα σωπαινω πραγματικα ολοκληρος
στη λιακαδα των πραγματων.
Το νερο δε σταματησε
τα φυλλα προχωρανε
πηρα παλι τους δρομους των αλωνιων
που ασπριζουν ν’ ακουμπανε ολα
το δροσερο τιποτα.
Ο ταφος σου μαρμαρο κρυο σαν τα πραγματα νεα
οπως τα ξερουμε.
Πεθανες κι η γλωσσα μου γελαει
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ολομοναχη.
Ποιος να με μαθει για το θανατο που εκανες;
Μονο τα δακρυα μου ξερουν
που δε βρηκαν κενο
και ζεσταναν τη γνωση μου πια προσωπο
και το ειδα, εγω ο λευκος
απροσωπος, χαλικια χωρις αριθμο
στο φως του νερου στο νερο του φωτος
στην απλα της γλωσσας μου
που αρχιζει παντου
παντα, οπως πεθανες.
Πιο εδω απ’ το θανατο σου
πιο εκει απ’ τη ζωη σου
πιο παντου απ’ ολα δεν ειναι.
Εισαι παρουσια.
Εδω που ζω παλι με τα θαλασσινα
η ευγενεια εχει το ονομα σου
τις ευαισθητες γραμμες στην αμμο του νερου,
τ’ ονομα σου ειναι πατερας, εδω η θαλασσα.
(Ξερεις αυτη τη ζωη,
την κλεινω στο φως
η στο σκοταδι
και ειμαι μπροστα σου
μ’ ολ’ αυτα,
να, πατερα, χαλικια
παρε ψωμι, πατερα,
πιες, πατερα, νερο
αυτη τη γλωσσα παλι άγιασέ την
που ειναι οσα λεει
που εισαι οσο λεω
που ειμαι οσο λες
πραγματα αγαπημενα
ακουμπηστα).
Ετσι ειμαι εδω.
(Ξερεις.
Ο,τι γινεται, καλο
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γιατι ειναι
κι ο,τι δεν ξερω
γινεται μπροστα μου,
αυτο ξερω).
Εσυ
τωρα
εισαι ο,τι ξερεις, πατερα,
κι εγω που σε ξερω τωρα
μ’ αγγιζεις,
ειμαι κι εσυ
που τρως το μελι
οπου στελνεις τις μελισσες
να κανουν τα λουλουδια
που ονειρευονται τις ριζες
των νερων της πραγματικοτητας
της θαλασσινης αυτης
τωρα
εδω,
μελεταω τις γραμμες ευτυχισμενος
και μονος δηλαδη ολοκληρος δηλαδη σ’ ολα
ολα ενα ενα αγαπημενα
ειναι ολα το καθενα.
Αυτο ησουν, εγω,
κι ειμαι οπου εισαι
παντου απο δω.
Εδω.
Ολοκληρος ολα ποναω
με τη θαλασσα μ’ οσα εγιναν.
Ετσι ειναι
και βλεπω με τη ζωη
τον πονο μου στη γλωσσα μου
ποταμι αστραφτερο μεχρι τα ματια σου
που ειναι
αγαπη,
πατερας.
Ολοκληρος ολα ειμαι
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παλι
στον ηλιο και στις σκιες του
στις σκιες και στον ηλιο τους
που τις παιζει,
ετσι παιζεις τον κοσμο
να ειναι
του ερωτα μου,
πατερας.
Ολοκληρος ολα το τιποτα
παλι οπως παλι οπως παντα
παντου
κι ολα γινονται ολο ευγενεια
και ξεγινονται
ολο πονο ολο θλιψη
μορφες του αμορφου
αμορφο της μορφης,
ομορφια,
πατερας.

Ολοκληρος ειμαι ολα ολοκληρα
πατερας
της λαχταρας του τιποτα
του πατερα μου
που την κραταω αστραφτερη
παππους αρχαιος
το παιδι που γεννησα,
τρια παιδια
της γυναικας μου,
της Λαλως.
Πατερα μου, λειπεις
κι ειμαι εδω,
πατερα μου, λειπω
κι εισαι εκει.
Γελαω απο δω παιζοντας εκει
πραγματικος και πονεμενος
κι ευτυχης.
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Ευλογησε με.
(Σ’ ακουω).
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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,
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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
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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.
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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
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σ’ άφησε γυμνή
στα χρώματα του σούρουπου
κι όλα τα φύλλα πρασίνισαν.

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
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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
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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
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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!



225225

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.
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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
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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.
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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.
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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
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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.
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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,
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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.
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ΑΓΑΛΜΑ
Αλιανα

1984

Γυμνος να ηλιωνομαι γυμνος να νερωνομαι
Aλιανα
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.
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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
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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 γλυκα 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
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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 τελειωσες.
Με ντυσαν και με γδυνουν
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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 Μαλλουσα
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Μεγαλη Ουλα Ακινητη
Χαρουμενη Δακρινή Ελενα
κι αλλα τοσο κι ολα τοσα.

Και θελω:
Σωμα ματια χειλη
μαλλια εφηβαιο χερια
ψυχη γονατα αιμα
πελματα μηρους αιδοιο
δακρυα δαχτυλα ανασα
γλυκα 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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
1985

(ΑΠΟΣΠ.)

Λ Α

Τήνελλα
τραλαλα

Αμμος της θαλασσας χερι στο μαρμαρο
να με, χαζο νοημα ερημε κοσμε
ντυμενε, γδυσου
να σε γνωρισω ―ειμαι;

Αν μιλήσω με τη θαλασσα τωρα
κι αν πω του νερου την αλήθεια μου,
θα μου μιλήσει με σχεδια και γραμμες δικες μου
κι ετσι θα ξερω·
αν γυρεψω ψηλα για το τελος
και κοντα για την αρχή
κι αν ζητήσω το εντος μου
το νατο,
το πουλι που περναει λευκο το γαλαζιο
πανω απ’ την τραφερή και την υγρή
το ξερω απο πριν μου και τωρα μου
κι οπου παει ειναι εδω·
αν ολοκληρος γινω
κι η λαχταρα μου κι η πιο ξενη μου ελπιδα μου
κι ο ποθος μου που μ’ εχει,
τοτε ολογυμνος κοσμος
Ασταρτη Αφροδιτη Ντακινι
Κουνταλινι
Λαλω νατος
σταγονα που εχω και συμπαν που ντυνομαι
γδυνομαι
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κι ειμαι για μαρμαρο γι’ αμμο για θαλασσα
για ποτήρι νερο
για τα μαλλια σου του αερα
για τα ματια σου, Λαλω,
ενας στη μια, ενα
ο ενας αυτος τρισευτυχισμενος κοσμος
γεματος
κι εμεις παντα εδω
ΟΜ ΟΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑ
Α―.

Ετσι λοιπον λεω να παρω δασκαλο
δυο στήθη μια γραμμή ενα παιδι
παιδακι αμαθητο
να παω
ταο τατ τατατα
λα λα λα
στον κοσμο και στο σπιτι μου
― και να που γινεται:
φυλλα χαρουμενα λαμπερα χορτα
μουσικες πετρες
και μυρωδατες γραμμες
φευγουνε κι ερχονται
ροδινα ποδια χερια ισχια
μαλλια ματια εφηβαια
βαθια και λαμπρα
κοχυλια αναιωνια θαλασσινα
να τοσα οστρακα εδω
απ’ την αρχή ως το τελος
νατα τα παιδια,
τατ τατα ατα
μαθετε με,
ματακια μου ανθρωπινα,
τον απανθρωπο
το δολιο μηλοφαγο
εκεινου εδω του δεντρου του αιωνιου παραδεισου
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του κήπου της Μηλιας
(λαχταρησα δυο μήλα
κι αυτή γυναικα τα ειπε),
διδαξετε με με λαμπυραδες
μ’ αγγιγματακια,
θυμισετε μου
πεστε μου, μυήσετε με τον ανιερο
το χαζο πατερα που πεθανε στον ερωτα
αντι ν’ αναστηθει ολοκληρος
αναστήστε με, ματακια τρυφερουλια
λαμπερουλια ευωδιαστουλια
ματακια των ματιων μου,
Λαλω συ ει συ υπαρχεις
κι εγω να με:
τραγουδα μου.

Πρεπει νερο πρεπει ψωμι και πρεπει η προσευχή
OMMANI PADME HUM,
λυγαρια μου που δερνεις τα νερα
γεμιζεις γραμμες τον κοσμο
κι ανοιγεις τα μαρμαρα γραφεις την αμμο·
η προσευχή, να σε φαω,
το νερο, να θελω
ανδρογυνος, εγω κι εσυ, ο κοσμος
το πουλι που φευγει
κι ερχεται
ενα για ολα, εν το παν
η θαλασσα το σπιτι το κρεβατι
η Αρετουλα με το ψωμι κι η Μαρια Ισιδωρα με το νερο
η Ιναννα η Ιζαναμι κι η Περσεφονη με την προσευχή
παει η Πανθεια ερχεται η Παμο
πανε νατες Γλαυκη 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 Αγαυή,
Δωτω τε Πρωτω τε, Φερουσα τε Δυναμενη τε,
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Δεξαμενη τε και Αμφινομη και Καλλιανειρα,
Δωρις τε και Πανοπη και αγακλειτή Γαλατεια,
Νημερτής τε και αψευδής και Καλλιανασσα·
νατες κι η Κλυμενη κι η Ιανειρα κι η Ιανασσα,
Μαιρα και Ωρειθυια, ευπλοκαμος τ’ Αμαλθεια
κι αλλες κι αλλες κι αλλες 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
Ηλιογεννητη
Κλεονικη Θεανω κι Αγγελική
Αγγελικουλα ζαχαρη Αγγελικουλα μελι
κι αγγελιζουνε και μ’ αγγελιζουνε
αγγελλισματα νερο
Καλλιοπη Μελπομενη Ουρανια Αρετή
Αγλαΐα Λαμπετια Αστερω Αγραφω
Ζουγραφω Παγωνα Πυργουλα Κανελλα
Λεϊμονια Γαρουφω Γαρουφαλια
Τριανταφυλλη Μηλιτσα Χαιδω Ακριβή
Αργυρω Ασήμω Χρυσαφω Ζαφειρω
και η Σμαραγδω που ειναι κουτσή
νατες ολοκληρες πανε
γιονι κι ερχονται γιονι
κυρα Καλω και Μήδεια κι Ελενη
πανε γιονι κι ερχονται το παν
ενα
TAT TVAM ASI
Μαραχνα Τυορα Τζαμιλια Ριικα Ζατζμμπου
Λιρι Ρουκια Χαμιντα Ελοντια Ιμελντα
Λινγι Ιλονκα Μιρτζα Φαγιολα Λαγια
Γκαλινα Ντζινα Χανσινα Ομντελε Βαΐτζα
Ιλβα Ναγκοκο Ανικκε Ανντουρ Μαρτζουτ
Χανκα Αμιτα Αγαπημενη Αλενα Ιμκα
Ινα Μιριαμ και Λορελαι ολες κι αλλες ολες οι αλλες
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καθε η καθε της καθε την καθε θελησα
ολο το παν τωρα
οστρακο θαλασσινο γυαλουμενο γελουμενο
σκληρο στο εφηβαιο που ανοιγει κλεινει
τον κοσμο, να με ν’ ανοιγαν να ’δενα
εδω μου στ’ ανοιχτα του κοσμου,
στα υγρα του οριζοντα εκει που αστραφτουν τα ματια σου,
κορη μου κοριτσακι μου παιδακι μου
γιν και γιανγκ
γε!
γιε μου γιε μου γιε
κι αγορι μου το αγορι μου
το μονο κι εγω μου
πατερας και γιος
παιδακι: κατι θα μαθω
μπροστα στην τοση θαλασσα
που τη βλεπω τοση ωρα
και τωρα θαλασσινος.
Κι ετσι πια βλεπω το νερο στον ήλιο
και νερο τον ήλιο στο ποτήρι
κι ετσι πινω το νερο
με τα ματια ολο θαλασσα
ολο φως υγρο, αστραφτερα.
Ετσι πια καθομαι ακινητος
μαθητής
των γραμμων της υγρής αμμου
της κοπής του λευκου μαρμαρου
κολυμπητής ελευθερος
της θαλασσας και του αερα και των μαλλιων
και των μαλλιων σου και της Λαλως
και φιλος πιστος των παιδιων
και του παντος δηλαδή του κοσμου
που θα πει πως αγαπαω αυτον τον κοκκο της αμμου
κι αυτο το ποιο κι επειτα; ζωακι
κι οσα ειναι τα απαρχής και αναιωνια εδω
και θα πει πως εχω ο,τι μπορω και θελω,
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ας πουμε μια κουπα σταφυλια
ή βαθυ ποτήρι κρασι κι ενα εφηβαιο της θαλασσας
ή της λυγιας ή του ασπρου σπιτιου
ή τ’ ανοιγμα κλεισιμο του κοσμου
εκεινες λεω τις συμπληγαδες που ετσι ωραια περναω
και παω στη Μήδεια στην Κολχιδα κυρα Καλω
και στην Ιωλκο κυρα Καλω στη Ναννω
στην Ελενη την παινεμενη με το υφαδι
τακου τακου ταο γιονι ται-τζι τοτε
τωρα ταρα τρα-λα-λα λι-λα
σε σενα δηλαδή σ’ ενα ασπρο επιπεδο
―και θα πει πως λαλησα,
που ’λεγε η γιαγια μου λεγανε και λενε τωρα,
δηλαδή μου σαλεψε τρελαθηκα σαμανεψα,
ή κιολας, η γιαγια μου η σοφή κι οι αλλοι ολοι
να εννοουνε πως σε θελω
πως λαλασκω ή λαλαω ή λαλιζω ή λαλω
ή ετσι σκετα Λαλω
ή λαλω ή ομ ή λιλα λαλα λα-λα-λα
λα―λεϊμονακι μου
μυρωδατο λεϊμονακι μυρωδατο
κι απο περιβολι αφρατο,
δηλαδή
παιδι
αγαπιομαστε κι εν το παν.
Κι ετσι πια μαθαινω μαθητής ελευθερος
τη σταγονα τη λαλω που με πνιγει
και τη ζω και την πεθαινω
και τη θελω―ωχ γιαγια μου, ολο λαλευω
εγω μοναχα λαλαω και λαλω,
Εγω, γιαγια μου, λαλησα
σκιστή κραυγή στον κοσμο κι ανοιξε,
γιαγια μου, εγω ειμ’ αυτο, εσυ εισ’ αυτο, Αυτο ειμ’ εγω,
Βαυβω Μπαμπω Κοατλικουε γιαγια μου,
λαλω και σε βλεπω στον αφρο
γελουμενη
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Σιντουρι Κιρκη και Βασιλικουλα μυρουδια της λαμψης
λυγερή τρυφεραδα
με την κουπα παντα στο χερι
μ’ ολα τα οστρακα στα ματια
να γυαλοκοπανε, κοριτσακι μου
γυναικα μου, λαλω σου, Λαλω
εσυ μου κι εγω σου κι εγω μου
και Λαλω μας
και Λαλω και λαλω
λαμψη να―λα,
μοναχος μου παντα κι αιωνια μου ξερω
και ειμαι
στην αμμο της θαλασσας ο κοφτης του μαρμαρου
του παντοτεινου.

Αγαπημενη μου, σου μιλαω απ’ τη θαλασσα
ευτυχής κι ακμαιος,
τα παιδια παιζουν κι εγω μελεταω
σωστα το μαθημα σου
με ματια ωραια κι ολο βλεπω:
πρεπει σκληρή του πεθαμου να με μυήσεις,
ολο το θελω κι ολοκληρος ειμαι,
ολο το θελουμε,
σε χαιρεταω μ’ ενα πουλι που περναει τα νερα,
δε γραφω ποιημα ειμαστε ολο:
Λαλω
σ’ αγαπαω
λαλω
λα.
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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
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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.
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*

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
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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
γλυκα.

*

Γελαει λαμπει λαλαει
μιλαει
ανασα νους ουσια



256256

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.
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*

Αμμος κοχυλι
στερεο της απλας
ανοιχτος αιωνας.

*

Χορταρι στον ανεμο
της μεγαλης θαλασσας
μακρυ και τελειωμενο
ριζωμενο.

*

Λευκες ινες ανεμου
της απλας διπλες
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.

*
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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
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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.
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*

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.
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*

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
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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.
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*

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
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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
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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.
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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
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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
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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.
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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.
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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
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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
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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.
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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
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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.
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*

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.

*
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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
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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
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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.

*
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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.
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ΑΙΘΡΙΑ
2001

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,
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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,



282282

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
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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
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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
γλυκα 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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ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
2020

(ΑΠΟΣΠ.)

ΠΥΛΗ

Απ’ αυτο
το απομονο του
αυτο που εγινε αυτο που γεννηθηκε αυτο που ειναι αυτο που
ειμαι αυτο που κανω
αυτο γι’αυτο
ανεμονεοτητα μ’ ολη την οντοτητα
του τροπου της πετρας για τον κοσμο
του τροπου της ιριδας του συμπαντος
της μικρης λιμπελουλας
που ανεμιζεται ωραια
και πριν και μετα και τωρα και κοσμος τωρα
πρααγματικοτητες αλλα μου ειναι
πριν μετα τωρα η ζωη κι η γυμνη αφη
αφη και απτο χωρια
νους και νοητο που ειναι και ανοητο
γυμνος νους
οπως η γυμνη αισθηση
που γαληνευει πραγματικοτητες
απο αυτο γι’ αυτο
που με ειναι οπως της ειμαι
οπως ειμαι γευση και πραξη και ληψη και δοση
ως το ωραιο λουλουδι
πουμοσχοβολαει πραγματικοτητες
δικο μου και δικο του
δικο.

Ολα ωραια μοναδικα οπως ειναι
το αλλιως τα λαμπει
παρουσια στη ληψη
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ενα
αυτο το πετραδακι παρουσια
το παρον
που αυτολαμβανεται απολαμβανεται
το απολαμβανεται οντοτητα
υπαρξη ως την ωραια ακρη της ζωης.
Με γευομαι παρουσια
και της την παρουσιαζω.
Ελα κοσμε πετρα ιριδα συμπαντα
και εγω
εμενα του κοσμου της ιριδας των συμπαντων.

Ανεμιζεται η πραγματικοτητα την πραγματικοτητα
αισθηση μνημη
ωραιες εικονες
πραγματικα
αυτο το χαρτι μ’ αυτο το μολυβι
απ’ αυτο παντα ωραια
ως την πραξη η το γεγονος
πραγματωματα
πραγματικοτητα ανεμονεοτητα
αυτης και ολων αυτων και μενα
νεα πνοη της μιας και ωραιας
η πετρα η νυμφη
η το λεω λεξη θεος
ονομα.

Λεω λοιπον
πετρα
που ειναι
λεω σ’ αυτη την αυρα
ειναι
και γραφη
πετρα.

Γυμνο λοιπον.
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Η ευτυχια η γαληνη κοσμος
ο κοσμος ευτυχια γαληνη
παρουσια του και φυγη του
ερχομαι και φευγω
ευτυχια γαληνη
γυμνη παρουσια
της απομονης της αυτοπραγμενης οντοτητας
που της ειμαι και την κοιταμε ενα
η πετρα την πετρα
γαληνη απο ευτυχια
ευτυχια απο γαληνη
αυτη η ελευθερη αυρα
που με κανει
ανεμονεοτητα της οντοτητας.

Ανοιξε
ετσι
ν’ αρχισουμε.

Ετσι
τι να πω
που ο κοσμος
γιατι ο κοσμος
που ο κοσμος οπως ειναι
να πω
ο κοσμος λεει με μενα
λεγεται εγω
πετρα γιατι νους πουλι
ιριδες
ανεμισματα
δε μου ρωτιεται γι’ απαντηση
δε μου απαντιεται απο ερωτηση
η ερωτηση ανεμιζεται
η απαντηση ιριδιζεται
ο κοσμος κοσμος
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η πετρα πετρα το γιατι γιατι γιατι ο νους το πουλι πουλι
πετροκοσμος γιατικοσμος νοοκοσμος πουλοκοσμος
κι ολο που ειναι ειναι και να λεγεται
κοσμος αυτο
κοσμος εγω
λουλουδακι
λεξη λεγομενο
πετρα πετρα
κοσμος απ’ αυτο γι’ αυτο αυτο
αυτονομα αυτογαληνη
αυτοκοσμος αυτοκοσμος
Λαλω.
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ΤΡΙΣΤΙΧΑ

Το νερο
εγυρε το ποτηρι
και χυθηκε.

Το φυλλο
ανεμισε
τον αερα.

Το αστερι
φωτισε
την πετρα.

Η πετρα
μου αφηνεται
ολοκληρη.

Το θελω
εγινε
θα.

Ονειρευτο
αλλα
ερχεσαι.

Ο,τι ειμαι
υπαρχει
απο αυτο.

Το θεαμα
θαυμα
οικειο.

Απ’το τυχαιο
ως την αφεση
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ελευθερα.

Δοαθεση απο μονη της
ελευθερη
παντου τα παντα.

Κοιταζω
το χορταρι
κινειται.

Γεννιεται πεθαινει
εγω
πεθανει γεννιεται.

Εγκαταλειψη
στα πραγματα
ροη.

Η θεληση επιφανεια
τα πραγματα
ροη.

Βλεπω
αλλα
ειναι.

Δυναμη
απο ολα για ολα
εξω.

Τυχαια
και αμεση
πραγματικοτητα.

Οικειοτητα
το οπως ειναι
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λαμπει σταλα.

Το ποιημα
επιστρεφει
στην πηγη του.

Ειμαι
απο δεν ειμαι δε θα ειμαι
τωρα.

Ονειρα
εικονες
ελευθερες.

Ο κοσμος
κοσμος
κοσμικος μου.

Το δεντρο
αληθνινο
οπως εγω.

Η ανθρωποσυνη
απο κει
ως εμενα.

Το τιποτα
ως το τωρα
η παρουσια.

Η δυναμη μου
σε πραγματποιει
προσωπο.

Απο τη ζωη στην πετρα
απο την πετρα στη ζωη
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απο.

Υπαρξη ανυπαρξια
εγω
απελευθερωση.

Βλεπω
η θυμαμαι
κοιταζομαι.

Σε κοιταζω
εσυ
γινομαστε.

Ονειρο
απο μονο του
περιδιαβαζει.

Η ληψη
πνοη εσυ
αποθεωνομαι.

Γεννιεται ο κοσμος
πρωτος
νεος.

Νεοτητα δημιουργιας
γυμνη
οικεια.

Το αντικειμενο
Γυμνο
με πραγματοοιει.

Η πετρα
κυνησε
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ερεοτητα.

Ολα
ειναι
μονο ολα.

Η γραφη μου
προχωραει
γραμμες.
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ΔΙΣΤΙΧΑ

Αναγλυφα ηχουν τα κυματα
την αληθεια.

Γυριζει η ζωη
στα πραγματα.

Ελευθερο φυλλα
στον οριζοντα.

Η οικειοτητα
ξεπερναει την αναπνοη.

Αυτοπραγματωση
με τα πραγματα.

Μνημη ανθρωπου
αναπνοη.

Γευση ανθρωπου
μνημη ανεμου.

Εν το παν
μες στο δυο του.

Μιλανε τα πραγματα
με τη μορφή τους.

Χειρισμος του κοσμου
κοσμικος.

Ενα πουπουλο
σ’ ολη την πλαση.

Απανταει ο κοσμος
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στον εαυτο του.

Βρεχει
αναγνωριση παλι.

Ματια με ματια
ζωης.

Ημουνα ειμαι θα ειμαι
εγω;

Ολο το ετσι
της πετρας.

Ξαφνικα
η πραγματικοτητα παντου.

Παντου
τωρα.

Εδω
να δω.

Ελα
κοσμε.

Εγω
τιποτα.

Καλα
αλλα.

Η απορια μου
ωραια πορεια.

Ο κοσμος αλλαζει
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ιδιος.

Ο,τι γινεται ειναι
ο,τι ειναι γινεται.

Λευκο συννεφο στο βουνο
το νοημα του κοσμου.

Δεν ειμαι δικος μου
μοναχα ειμαι ωραια.

Ονειρο πραματικοτητα
γυμνος τους.

Η διαθεση μου
αθανασια οντοτητας.

Τι ειμαι
για το αστρο.

Βρεχει παρον
βροχη.

Το νερο στο ποτηρι
διαλαμπει ροη.

Ολα
αντιλαμπουν.

Πραγματικα
δηλαδη;

Ο κοσμος
παρον.

Ο κοσμος
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αρχη-μη αρχη τελος-μη τελος.

Νερο
αμεσοτητα.

Η ζωη
ρολος.

Σ’ αυτο το σωμα
για ολα.

Αμεσοτητα
επαφη.

Η ζωη
εργο πραματικοτητας.

Κοιταζω
που ζω.

Το νερο στην αμμο
γραμμουλες.

Γραμμη με την αμμο
γραφη.

Κοιταζομαι
που κοιταζω.

Δικο μου;
Μονο δικος ειμαι.

Οραση οραμα
οραμα οραση.

Αντιληψη
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το προσωπο του κοσμου.

Αυτοαντιληψη
απεξω.

Αγνωστο
γινεσαι γνωστη.

Ευδια
ανυπαρξια.

Αυτο που θελω
με θελει ολοκληρον.

Βλεπω
και ολα με βλεπονται.

Α τερψη
κι αν σε πω;

Ελα
εισαι.

Η συνηθεια
ζωη.

Ξερω
ε και;

Καθαροτητα
κοσμος

Εγω
και το συμπαν.

Ο κοσμος
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κοσμικα.

Ο κοσμος
κοσμικος.

Η ωρα
παντα ανθιζει.

Ανταποκριση;
Οχι, κοσμος.

Η θεα
θεαση.

Η αντιληψη
προσωπο του κοσμου.

Αρωμα
πραγματικοτητας.

Ο κοσμος μονος
ως αυτη τη γραφη.

Σου
μιλαω.

Ειναι
η μνημη ληθη.

Διαβαζω
τι κανω;

Κοσμος ανθρωπινα
ανθρωπος κοσμικα.

Τι
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η ερωτηση.

Με τη γλωσσα
τη γλωσσα.

Η λεξη
με γινεται.

Η λεξη με
αφηνεται.

Η λεξη
με κανεται.

Προσλαμβαπροσληψη.

Γλωσσα
με τη γλωσσα.

H γλωσσα
δε λεγεται.

Μια σκιπα
με ζει.

Η πετρα
μ’αγγιζεται.

Ο,τι ειναι να γινει
γερνει το χορταρι.

Ο,τι γινεται
σταλα.

Τα πραγματα
μας επικοινωνουν.
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Βροχη παροντα
ολα νερα.

Πλαστκε ο κοσμος
οπως πλαθω το ψωμι.

Το μιλημα
δικο του.

Κοσμος παρον
απον κοσμος.

Ολανεα
σ’ αυτο το γνωστρο.

Η δυναμη
της αναγνωρισης.

Α
ζω στην πραγματικοτητα.

Η κινηση μου
πραγματοποιηση της.

Με θελω
ολοκληρος.

Μυστηριο οχι
παρον.

Που ονειρευεται
πραγματικο του.

Γλυκια η
γυμνη γαληνη.
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Μετραω
με τη σταλα.
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ΜΟΝΟΣΤΙΧΑ ΚΑΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΑ

Με τα πραγματα.

Μπαινοβγαινω.

Ροη πετρας.

Ο κοσμος μονος του.

Αιθρια.

Ελα.

Το ονομα σου

Παρε με.

Γευση

Λαλω.

Στη ζωη

Υπαρκτικος τωρα.Τωρα ως την τελεια Τωρα.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Με το φως αναγνωριζομαι
απ’ την αστρικη νυχτα
στο μεγαλο ολοκληρο ηλιο της ζωης
που λαμπει ολη την αληθεια
οπως αναμενεται και αναγνωριζεται που ειμαι αληθινος.
Γυαλιζουν τα φιλικα χαλικια της θαλασσας
γλυκα ακουμπισμενα στην αμμο
με τ’αδεια οστρακα του χρονου
που ανεμιζει ο ηλιος λαμπρες ιριδες
ερχεται ελαφρο το πουλι λαλημα φωτος
πτηση της αφης των πραγματων
απλα αμμουδια του ιχνους της αγαπης
που αφηνεται ελαφρες λεπτες γραμμες αναερων πελματων
ως τα καθαρα ονοματα της ζωης
προβαλλονται στον οριζοντα τα παιδια
γενος του κοσμου λαμψης
οπως στεκομαι αγαλμα αγαπης
ματια δεκτικα
παλαμες πνοης αναπνοης
οπου πνεουν αναπνεουν τα παιδια
υπαρχω γινομενος γινωμενος γεννητης
εραστης της αγαπης της αγαπημενης πνοης
γονιος γυναικας γεννητικος
αυτου του σωματος ανθρωπος
που απο την αστρικη νυχτα του παντα
αναγνωριζεται αγαπημενος αγαπημενη αγαπη
αγαπημενα παιδια της ζωης
αγνα με τα χαλικια με τα κυματα
γλυκα με τους αφρους των γραμμων της αμμουδιας
γραμμενες υγρες και στεγνες
κοκκοι της αληθειας αμετρητοι
που μετρουν τα παιδια
παλαμες παρουσιας.
Το γινωμα εγινε εγινα



305305

πατρικος της μητρικης αγαπης
της μητερας κοσμος πατερας
εγω τα παιδια μου της μητερας ζωης
που λαμπει αυγη του ηλιου του κοσμου
απο την αστρικη νυχτα τουπαντα
τωρα.

ΚΟΡΗ ΝΑΝΝΩ

Ηρθες γεννηση κορη μου απο μενα
ηρθες της αγαπημενης Λαλως
το θαυμα της παρουσιας
απ’ αυτο που ειναι αυτος ο κοσμος
και το αναγνωριζομαι γευση της αγαπης
που μεγαλωνει αφη μορφη γλυκιας κορης.
Μελεταω και μαθαινομαι
τα μαθαινω ολα οπως γινονται γνωστα της ζωης μου.
Η αγαπη της αγαπημενης αγαπημενη κορη
ομορφια της παλαμης μου
ωραια αποδοχη των πραγματων
που ωραια υπαρχουν αγαπη της μορφης
με μαθαινεις αρχη της ζωης
που την αγγιζουμε
κινηση και φως των ματιων σου
ελαφρη αναπνοη και ανανοηση.
Βγαινει ο ηλιος γελαει η πετρα
λαμπει η αληθεια
χερακι της παλαμης μου
μιλημα στην αγαπη μου
λογακια που τα ολα λενε παλι
αργα πριν και μετα και παντα γευση των πραγματων
αρχιζει κορη ο κοσμος παλι
αλλη παρουσια της μιας παρουσιας
εργο γυμνο αυτης της θεϊκης πραγματικοτητας
που την αναγνωριζομαι ονομα πατερας
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κι ονομα αγαπημενης
γινεται η γυμνη αισθηση
συναισθηση αισθημα γευση νοημα
με κυματιζουν κυματα ονοματα
που ονομαζουν πραγματικοτητες και ρεουν
αναγνωριση γευση ψυχης ηχος ζωης
ονομα γλυκο τερψη χαρα ευτυχια
αναπνοη μου Ναννω κορη
με κοιταζεις ολα σιωπη
γλυκο γελιο.
Τι ωραιο που ολα υπαρχουν
και τα ζουμε της αγαπης
που τη λαμπεις την κινεις την περπατας τη λες
τραγουδακι ζωη σου
ως το μεγαλωμα αναστημα της τερψης μου
κανεις παλι ολοκληρη τη ζωη
ω ανταποκριση στο ο,τι ειναι
ως το να μην ειναι ωραια
ειναι ας ειναι ο κοσμος
ας ειναι ολα ελευθερα σκορπια
ονοματα πραγματα της ελευθεριας
που χαιρεται κανει αυτο το κυμα θεοτητα
που αγγιζει η παλαμη μου
που την αγγιζεις κορη αυτης της ζωης.
Κορη αγαπημενο αναστημα
σωμα της ομορφιας της ζωης γνωσης
γνωριμια με το γινωμα
γινωμα δημιουργια
παλμος της παλαμης ποιησης
αναγνωριση της αρχης των πραγματων
οπως αρχισες εσυ στ’ αρχινισμενα
που αρχιζουν το πριν το μετα το τωρα τους
αυτο το τωρα που ζω αγαπη κορη
οψη και αφη και γευση και ακροαση αρωμα
βλεμματα και λογια
της ζωης μου και της αλλης σου ζωης
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ποιητικης παλμου αυτης της ποιησης
που ποιουσα ποιεις αλλιως και ολο ιδια των πραγματων.
Οι παλμοι της ζωης της μιλιας σου
και οι γραμμες της γραφης ωραιες και αλλιωτικες
που αλλιωτικα με μαθαινουν
αλλιωτικα απ’ ολα μου και αγαπη μου
αγαπημενη κορη της ζωης αυτης
που μου την πηρες ζωη την πεθανες αναδημιουργια
αναγεννηση παρουσιας προς την απουσια μου
που εισαι τωρα θα εισαι μετα θα εισαι παντα
κορη αγαπημενη αυτων των πραγματων αυτου του κοσμου
οπου ολα γινονται και ειναι
στιγμη και παντα
παντα ως το ποτε
της σιωπης το λογο ποιηση.
Λοιπον νεα φωνη χωρις τη γνωση ολοτελη γνωση αλλιως
παλαμη της αφης του ονοματος κορη
γνωση παλαμη κορη
που με κοιτας αγαπη και βλεπεις αλλου
εκει που εγινες γινεσαι γινομαι
ξεγινομαι στην απλα των ολων
αυτων και αλλιωτικων
που εισαι κορη
ποιηση ποιημα αυτης της ποιησης
που μαθαινει απο την ποιηση σου παρουσια σου
αγαπημενη κορη ποιημα μου απ’ την ποιηση σου της ποιησης.

ΓΙΟΣ

Ωραιο ν’ αφηνεται η μορφη στις μορφες ριζα σε δεντρο
λουλουδι σε καρπο
αστρικη νυχτα σ’ εναν ηλιο κοσμικο μορφη μορφες
κυμα στο κυμα κυματα θαλασσα ως το μικρο λαμπρο χαλικι
το ελαχιστο μεγιστο ενα.
Ωραιο να σβηνεται η αισθηση
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στο αισθημα αναστημα παρουσια
ματια των ματιων αλλα ματια
που κοιτουν αλλιως
ματια της ελευθερης ορασης
οπου αναγνωριζεται η αισθηση αναγεννηση
αυτοπραγματωση αλλιως.
Ωραιο να χανεται ο καρπος σπορος κουκουτσι αδρο ολο
γεννηση καταγωγη απο δεντρο γι’ αλλο δεντρο καταγωγη
πατρικη και δεντρο πατερας για κουκουτσι αλλο δεντρο
αλλιωτικο της ιδιας δεντρικης μορφης πιο ψηλο της λαχταρας
και της αγαπης.
Ωραιο απο γιος πατερας κι απο πατερας γιος πραγματωση της
κοσμικης γεννησης οπως ολα απο τιποτα και τιποτα ολα οπως
το κουκουτσι τιποτα ολη η δημιουργια αυτης της θεϊκης απτης
πραγματικοτητας που κοιταζεις κοιταζεται γιος για ολη τη ζωη
γιος της ζωης πατερας της δημιουργιας.
Ωραιο αναστημα γιος της ζωης πελματα της πορειας των
πραγματων
θεαση των τοπων του τοπου και των ανθρωπων του ανθρωπου
ματια του εσυ γιος
που σβηνουν τα ματια του εγω πατερας
ματια του πατερα του πατερα προς τα ματια της ζωης
αλλιως αυτο το αλλιως ονειρο που γευεται να πει αυτη η
ποιηση.
Η ωραιοτητα γευση ζωης
να γευεται η γευση πατερας
αισθηση των παντων παρουσια γιος
ν’ αφηνεται το εγω πατερας
μνημη παρουσιας στην ωρα της ζωης
οπως το κυμα στο κυμα στη θαλασσα στο νερο
να κυλαει ελευθερο προς την τελεια πραγματωση.

Α γιε μου αγαπη του κοσμου σε κοιταζω
οπως κοιταζεις νεα αισθηση νεοτητας της θεασης αυτης που με
θεαται ποιηση ποιητη γιε μου απλωσε την παλαμη
πλαστη του λογου μου δηιουργια της δημιουργιας μου
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αγαπημενε της αγαπης μου.
Να ο κοσμος τελειος και τελειωμενος ροη
θεα μου της θεας σου
παλλεται της παλαμης σου
που με παλλει αγαπη
παλμος πλασης
ολα πλασματα της αγαπης
κοσμος κοντα σου.
Κοιτας αναγνωριζεις γνωριζεις γνωριζεσαι
πραγματα της πραγματικοτητας
εργα κι εργαλεια ζωης
αυτης της φυσικης ανθρωποσυνης
που τη βλεπεις ελευθερο αναστημα
αυτοαναγνωρισμενο αυτης της ζωης
που της εισαι ελευθερος για ολα.
Γιε νεοτητα των πραγματων
και ολων των αισθηματων
αυτου του κοσμου κι αυτης της ποιησης
νεοτητα νευματων και νοηματων αλλιωτικα
αλλα που ειμαι αυτος που ειμαι
αλλα που ειναι αυτο που ειναι
αλλα ολοκληρος γιος.
Ανοιξη
αγαπη
γιε αγαπημενε
την απλα την απλα που βλεπω πιο πλατια οπου σβηνομαι που
ειμαι αφηνομαι της λευκοτητας να γραψεις τη γραμμη σου.
Ωραιο ν’ αφηνομαι σ’ αυτη την ωραιοτητα γιος πατερας απο
κοσμο για κοσμο και για γιο
της θεας γεννησης για ολα
για πατερας γιου οπως γιος πατερα
και ολοτελον.
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ΚΟΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙ

Αυγη δωρικη κολονα ιστορια της ζωης κοντα στα πρασινα
φυλλα που ευωδιαζουν ελευθερα
ολη τη γνωση
για το χωμα που αγαπαει το μαρμαρο
γεννημα στις παλαμες της γραφης γλυφες του.
Δωρικη γραμμη ανθρωπινη ολοκληρωση
της ολοκληρωσης του εργου της ζωης
για το λευκο αγαλμα
της αναδυσης στο χωμα
με το χαρουμενο νερακι της αιωνιοτητας
που το λαμπει ολοκληρες σταγονες
αγαπη του μαρμαρου.
Οι παλαμες στο χωμα σοφες απο μαρμαρο και στο κτισμα του
πραγματος για τη ζωη ζωη κτισμα οικος του θεου της αληθειας
ναος του κοσμου δημιουργια που πιανουν οι παλαμες σου
κορη
αφη αναδυση
και ανακαλυπτεσαι παλι παρουσια με τα πραγματα εργο
μνημης λευκης αναδημιουργια πραγματικοτητας.

Εσυ και το χωμα
για το ναο της ζωης
αισθηση επαφης και γνωσης
αυτη η μονη αισθηση γευση των πραγματων
η γευση γεννηση
που σ’ εκανε κορη αναθυμια μου
του εγω πατερας εσυ κορη
μια αισθηση μια γευση σερνικου και θηλυκου
ενα εγω
οπως χωμα και κτισμα
το ενα μονο πραγμα του κοσμου
ελαχιστο και μεγιστο
παλαμη και χωμα
οπως πατερας και κορη
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κατω απ’ το στεφανι τ’ ουρανου
των ουρανων της συμπαντοσυνης
ως το τρυφερο μαλακο στεφανι των ανθων
που σε στεφει
να μπαινεις νεα αληθεια στο ναο της ζωης τον ωραιο ναο που
αναθυμουνται οι παλαμες σου απο κιονα ως θεοτητα
αυτη η γραμμη που γραφει η μνημη των παλαμων σου που
παλλονται στις παλαμες μου αγαπη αυτη που αγαπαει τα
πραγματα κοσμο μνημης και παρουσιας.
Ελα κορη το εργο εγινε
η μνημη σε πραγματοποιει ληψη και δοση
της γενετικης λευκης γραμμης
που λαμπει αφηνουν τα ματια σου
στ’ αναμονητικα μου ματια του φωτος
ν’ αναδυθουν οι μορφες της ζωης
απ’ το εργο του κοσμου στο εργο του ανθρωπου
αναγεννηση της ζωης οπως αναγεννηση του κοσμου
μια γεννηση
στην αναμονητικη μου παρουσια
οπως τα πραγματα μεσα σου διπλα μου
η ξαφνικη ωραια παρουσια
της παροντικης θεϊκοτητας
το νεο γνωστο θαυμα που του αναγνωριζομαστε
πετρα πατερας κορη ανθος
λουλουδια της γευσης των πραγματων
αγαλματα οπως παιδια
αναγαλλιαση αληθεια
απτη παρουσια
τα παιδια της αληθειας.
Στεφανωμενη κορη της μνημης και της παρουσιας εργο των
παλαμων και αποδοχη της ζωης στην αγαπη του ερωτα της
πλασης
που ολη πλαθεται
απο πετρα ως ζωη κι απο ζωη ως πετρα αυτη η λευκη γλυφη
στο λευκο μαρμαρο που γλυφεται γραφεται δωρικη κολονα
ιστορια του κοσμου που την ξερουν αληθεια τα παιδια και ειναι
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η μια ολοκληρη ολοκληρωμενη αγαπη.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ TΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Χαλικια της πετρας
αδεια οστρακα των ζωντανων οστρακων
πουλια των πουλιων ελευθερη πτηση
ψαρια ζωες της πλευσης
οι αναπνοες ζωες του ανεμου
γινεται η γαληνη γενεση
κι αναλαμπουν τα νεα στον οριζοντα
ανανοηματα νευσης της οντοτητας
η παιδικοτητα των πραγματων
χαλικι και οστρακο πουλι και ψαρι
δημιουργικη νεοτητα
ωραιοτητα της γυμνοτητας της αγαπης
αναλαμπουν οριζοντας τα παιδια
ορμη αρχης της αγαπημενης ολοτητας.
Αναπνοη του ανεμου αρωμα ζωης
κινειται το φυλλο πεταει η πεταλουδα
νεος τροπος παγιωνεται
οπως τα λογια ερχονται οικεια τους και δικα τους
δικα μου οπως τα παιδια της ζωης
ματια λαμπερα νεας ορασης.
Ο κοσμος ολος τα παιδια λιγο
δημιουργουν αργα την αληθεια
που τους μαθαινουν τα πραγματα
τα πραγματα γινονται ονοματα
με τη γλυκια αναπνοη
ονοματα πραγματα ονοματα παιδια
ματια στηλα Αλεξανδρα
ν’ ανακαλυπτεται ο κοσμος
γαληνη αστεριων
τρυφερα δαχτυλα Αθηνα
να γινονται πραξεις πραγματων
διαφανεια αισθηματων
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γελιο της αληθειας
λευκες γραμμες των μορφων
λαμπρη αναπνοη Χρυσα
Θανος νεος αδρος
αναπνοη του παιδιου ως τον αντρα
της γερης πορειας
ονοματα παιδικα της ολοτητας παιδια της παιδικοτητας
παιδια των παιδιων για να ειναι ολα
νεα ορμη της ολοτητας
για την καθαροτητα
που λαμπει μνημη και παρουσια
τωρα που βλεπω τα παιδια
ν’ ανεβαινουν ελαφρα της ιστορια της ζωης
για τη νεα ιστορια των πραγματων
που ελαμπαν αρχη αυγαζουν τωρα
παιδια καθαρες μορφες πραγματικοτητας
αυτης που λαμπει μεσα μου λαχταρα
να υπαρξει υπαρχει αρχη
αναγννωριση και αναδημιουργια.
Παιδια της ζωης νεα ζωη γευση εαυτου
ανοιγμενη οδος
πελματα γλυκα προς το φιλο ηλιο που λαμπει τα παιδια
μεσα εξω παιδια μορφες της ζωης που παιζουν τα πραγματα
αληθεια στην ωραια αλαφραδα τους.
Περπατουν τα παιδια στον οριζοντα
και οριζουν τη ζωη παλι
απ’το πριν πετρα προς το πετρα μετα
τα παιδια τωρα
ολο αυτο το τωρα
ποιημενο απο αποιητο
ποιηματα αυτης της μιας αποιητης ποιησης
της γαληνης αγαπης
που με κανει ποιητη των παιδιων
παιδικο ποιητη
των ονοματων πραγματων
παιδικων ονοματων
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της μιας ποιησης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ζω τη ζωη ληψη δοση
γενεση γεννηση
γεννημενος γεννητορας
ανταποκριση ουσιας
μνημη παρουσιας
αισθηση πατερα εαυτου παιδιου
παιδι του πατερα πατερας του παιδιου
της σταλας
αυτου του εσυ γενεση
που με γεννησε η ομορφια γυναικα του πατερα οντος
ζω την αγαπη της οντοτητας
αγαπημενος εγω αγαπημενης εσυ
προσωπα της παρουσιας στην αγαπη της οντοτητας
ζω αυτο που ληφθηκα αυτο που δινομαι
γεννημενος γεννητορας
τωρα
το προον το ον το μετον
προων ων μετων
παρων οπως απων
αυτη την ιστορια ζωη της οντοτητας
πατερας παιδι παππος
αγαπημενος της αγαπημενης γενεσης
αυτης της γενεσης των προσωπων
πατερα μανας παιδιων και παιδιων των παιδιων
αυτης της ανθρωποσυνης της οντοτητας
κανω αισθανομαι ποιουμαι να γινεται παιδι μου παιδι του
γινεται ολων των προσωπων
που με ονομαζουν παιδι πατερα παππο
Λαμπρο Ξενη Σωκρατη Ξενη Λαμπρο Στεφανια Αλεξανδρα
Αθηνα Θανο Χρυσα
αυτα τα ονοματα της ιστοριας της ανθρωποσυνης μου
γι’ αυτο τιο τωρα της ποιησης της γραφης της γραμμης
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αυτης της ανταποκρισης στην οντοτητα
ονοματα της υπαρξης προσωπα του ονοματος
αυτης της αποφασιστικης παρουσιας
τα τωρα του τωρα
που με κανει κανω και γινεται
εγω μου εγω τους
εγω τωρα
παρων μου παρων τους
παρων παρον.
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ΓΑΛΗΝΗ
2021

(ΑΠΟΣΠ.)

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΑΛΗΝΗΣ

1

Πεταει η πεταλουδα τη ζωη μας
λευκη του μαρμαρου πνοη
της οικειοτητας με τα πραγματα.
Ρεει ελευθερο το νερο
τη λαμψη της παρουσιας
ως τον ελαφρο κοκκο
που ταραζει η πεταλουδα ν’ αρχισει.
Α ζωη αγαπημενη της πετρας
αγαπη μου πεταλουδα.

2

Γερνει η γυναικα ωραια
στη γυμνοτητα των πραγματων
λευκη κινηση της αναπνοης
που αφηνει τη ζωη
πραγμα.

3

Το λυγερο χορταρι παιζει ελαφρα
στο λευκο μαρμαρο
τη νεοτητα της ζωης
εικονα του ανεμου
πουπουλο του πουλιου
που πεταριζει την αληθεια
πνοη της αφης
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αυτη που αφηνεται ωραιος κοσμος
ως το λυγερο χορταρι του μαρμαρου.

4

Το ζωακι παιζει τα πραγματα
πραγματικη ζωη
ωραια εκονα της αληθειας
του παιγνιδιου
που αφηνεται πραγματικοτητα.

5

Σταλαζουν οι σταλες υγρο χωμα ο σπορος
φυτρωνει
εικονα γνωση γνωση νους
νους της εικονας
σταλαγμος υγροτητα φυτρα
εικονα της αγαπης των πραγματων.

6

Βλεπω
και θελω να πω
αυτο που βλεπω γλωσσα.

7

Το πραγμα
η ανυπαρξια
παρουσια.
Απολαυση της στιγμης
απολαυση της πετρας
απολαυση σταλας στιγμης
λαμπερες πετρες
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απολαυση αυτοσυναισθησης.

8

Απολαυση της στιγμης
απολαυση της πετρας
απολαυση σταλες στγμες
λαμπερες πετρες
απολαυση αυτοσυναισθησης.

9

Ενα αντικειμενο στη ζωη
ολοκληρο
με κανει να υπαρχω
το κοιταζω και κοιταζεται
κανει τη ζωη μου ολοκληρη
ας γεννηθει αγαπη.

10

Η γραφη γραμμες ακινητες
σ’ επιφανεια ακινητη η κινητη
σημαδια του νου με το λιγο της
στο πολυ που την αφηνει
της ελευθερης φωνης
η φωνη αναπνοη του νου
ως την πνοη της ζωης
ανασαινει τα πραγματα δικα της
κι αφηνεται
το ποιημα γραμμες φωνης
λαχταρα του νου

γινονται αφηνονται
σ’ επιφανεια κινητη η ακινητη
να ολοκληρωθουν να σβηστουν
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της απλας των πραγματων
υπαρκτες απο ανυπαρξια.

11

Το νερο βγαινει απ’ το μπουκαλι
ζωντανο και φωτεινο
ειν΄ ενα ονειρο
οχι αυτη η πραγματικοτητα
ομως μπορω να λεω ο,τι θελω
κι ο,τι θελει ας ειναι αυτο
μπορω να το λεω και πραγματικο
κι ας μη με νοιαζει στ’ αληθεια
το νερο και το μπουκαλι υπαρχουν
κι εγω μαζι.

12

Με τα ματια
ματια με ματια
η αναγνωριση.

13

Ενα ελευθερο λευκο πουλι
στο γαλανο ουρανου και θαλασσας
κοιταει για ολα
ολη η αγαπη του κοσμου
που αναπνεω παρουσια
και ολοκληρωνομαι
θεατης.

14

Ξαφνικα να υπαρχω
μπροστα στη θαλασσα
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να μπορω να πιανω την πετρα
ν’ αναπνεω το νου μου
και να κλεινω τα ματια
σ’ αυτο το ξαφνιασμα
που μ’ αναγνωριζει με τη θαλασσα.

15

Παρουσα στιγμη
στον παροντα κοσμο
η απουσια πετρα στα χερια μου
να την παιζω.

16

Αυτο το αναμονητικο παντα
νατο τωρα εδω.

17

Ξενος στα πραγματα
δικος μου
εξω απ’ ολα
μοναχος μου
μια αναλαμπη
του κοσμου.

18

Αμορφεςς μορφες
της γενετικης οικειας μορφης οντοτητας
της απλας των ακρων υπνος ξυπνος
ν’ αφηνεται αυγη στην ωρα του τον ωραιο κοσμο
σκοταδι του παιρνεται στη γυμνη λευκοτητα
που ξυπνιεται πραγμα κοιμιεται ονειρο
να
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ολο γανηνευεται μορφη
ως τη γυμνη λευλη πετρα.

19

Γυμνα λαλει το πουλι
Ωραια
ουτε χρονος ουτε τοπος
ουτε υλη ουτε πνευμα
ουτε ζωη ουτε αζωια
γυμνα ωραια
λαλημα
μαθημα
πνοη
ζωη
ποιημα σιωπη.

20

Μ’ ολα αυτα που ειναι και μπορουν να ειναι
μ’ οσα γινονται και μπορουν να γινονται
τι μπορω να τους απαντησω
που ειναι που γινονται
τι να κανω τι μπορω να κανω
τι ειναι το κανω
μα να
αυτο που κανω που ειναι να κανω
που ημουνα που ειμαι που θα ειμαι
αυτο που ειναι και γινομαι
ενα ποιημα.

21

Λυγαει το χορταρι χωρις χρονο
κινουμενος τοπος
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κι ωραια ανακαλυπτομαι
με το νερο που κυλαει
με κοιταζει η ζωη μου
λαμπερες στιγμες σταλες
κι η πραγματικοτητα μ’ ονομαζει
μ’ ολα αυτα τα πραγματα λογια
και τα γυμνωνει ελευθερα
να πνεονται ν’ αναπνεονται
φωτεινη σιωπη
της αληθειας
αγαπημενη παρουσια
που με κανει.

22

Εικονα της ολης μου αισθησης ΄
που μ’ αισθανεται
μονη αναπνεεται
νους και παρουσια
κσι παρουσιαζομαι
εικονισμενος.

23

Εγω νους
πετρα εσυ
της θελησης που με θελει
να υπαρχω
για να υπαρχει
αθελητα.

24

Απ’ την αζωια στη ζωη
κι απ’ τη ζωη στην αζωια
οπως απ’την πετρα στι πουλι
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κι απ’ το πουλι στην πετρα
στο χωμα στο νερο
στον ανεμο που τα χαϊδευει
πνοη και αναπνοη

ως την απνοια της πετρας
που κοιταζω μου κοιταζεται
γυμνη και ωραια.

25

Παιζει τιο γατακι
αυτο που θελει

οπως δεν το παιζει
ιδια κοιταει με κοιταει
παιζω με το γατακι που παιζει
αγαπη της ζωης
παιχνιδι που παιζεται η δεν παιζεται
ιδια
οπως εγω μετο γατακι
το γατακι με μενα
ιδια
αυτη η αγαπη
καλο παιχνιδι.

26

Υπαρκτα στον υπνο καθαρα
στιν ξυπνο ανυπαρκτα
κυμα στο φως κυμα
στο σκοταδι θαλασσα
φως σκοταδι εξω και
μεσα
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υπαρξη ανυπαρξια
να εικονα
πραγματικη.

27

Πως νους αισθηματα η λεξη
φευγει απλωνεται αισθανεται
πνοη ελευθερη
κι η αλλη λεξη
αναπνοες καθαρες
αγαπη της πνοης
που χαϊδευει την αισθηση των πραγματων
αυτων των νοηματων του ηχου της γραφης
απτατης βαθιας αναπνοης πνοη της ζωης
τι ωραια χανεται η λεξη
ζωντανια βιωσης
της βαθιας διαφανειας
αφημενης γαληνης.

28

Οπως υπαρχουν
λαμβανονται
υπαρξη ληψη
ενα
ειναι παιρνονται
πετρα αισθηση αισθηση πετρα
ειναι ωραια
πραγματωση αντιληψη
ενα
η πετρα πετρευεται
η ζωη ζειται
ενα
παρουσια μου.
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29

Ανεμιζει ο ανεμος το νου μου πνοη μου
κυλαει το νερο τα λογια μου ποση μου
παιρνει ο καρπος τα εργα μου γευση μου
πνευμα ανεμιζομαι
σταλες κελαρυζομαι
γευση χαριζομαι.
ωραια του κοσμου ζωη
ανανοημα.

30

Τα ματια σους
ενα εγω του κοσμου
να με κοιταζουν
παρουσια μου
να σε κοιταζω
παρουσια σου.

31

Η πετρα γινεται μονη της
οπως ειμαι μονος μου
μ’ αυτη τη μοναξια του κοσμου
που ωραια τον ανανοουμαι
οπως μ’ ανανοειται
πετρα κι εγω
που ειναι το ιδιο
και το γινεται ολο
η μοναξια.
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32

Αυτο το ανανοημα
απο τιποτα για τιποτα
ας το πω πραγματικοτητ α
αφηοντας το αθικτο
οπως αθικτος ειμαι
η
ας το πω αυτη τη θεα θεαση της.

33

Η πραματικοτητα
ειναι αποφασισμενη
να της υπαρχω.

34

Ενα ναι
κι ας τελειωνουμε

35

Η γνωση μου
αναγνωριση.

36

Αυτα τα πραγματα θαυματα αισθηματα
νοηματα ποιηματα
τα ’χει παρει
η χαρη
και τα δινει
η γαληνη
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που μ’αφηνει
πραγματικον της
ποιητικον της
δικον της..

37

Μια στιγμη
γινομαι μια στιγμη
ξεγινομαι στιγμες
γινωμα ξεγινωμα
της στιγμης παντα
του
παντ
ος
το
παν.
Λυγαει το χορταρι.

38

Το λουλουδι ευωδιαζει
παρουσια και ειναι της
αφης μου
να ευωδιαζει να κοπει
το γεγονος γινεται δε
γινεται ετσι απο μονο
του με μενα
το λουλουδι υπαρχει.

39

Μια ξαφνικη
σταλα
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αποφασιστηκε
παρουσια αυτης
της ορασης.

40

Αυτο που εχω πω
ουτε ειναι ουτε
δεν ειναι μονο με
λεει.
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ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΑΝΟΙΓΕΙ
2021

στα παιδια μου

ΚΛΑΔΙ ΛΥΓΙΣΜΑ

Τι σημαινει πετρα
το λυγισμα του χορταριου
η σκληροτητα της πετρας
η λαμψη του συμπαντος
τιποτα δε σημαινει
δε σημαινει
μονο συμβαινει
οπως συμβαινει
ειναι η υπαρξη
η οντοτητα
η ομορφια σου
αυτη η σοφια.
Τι σημαινει
η ιδεα μου
αυτος ο ερωτας
το γινωμα του κοσμου
σημαινει να μη σημαινει τιποτα.
Τι μου σημαινουν
τα ονειρα
σημαινουν ονειρικα
ειναι παροντα
οπως ειμαι παρων.
Τι σημαινει
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ζωη αζωια
θανατος αθανασια
ειναι δε σημαινει
οπως ειναι
να
νους.
Τι σημαινει
που εχει τιποτα να μη σημαινει
που εχει να ειναι
ε
σημαινει πετρα
δε σημαινει πετρα
πετρα
πετρωνεται.
Ειναι αυτο
αυτο
που γινεται πραγμα και λεξη
και να γραφεται
τωρα εδω
αυτη η θεληση πραξη
γραφη λυγισμα
σημαινει δε σημαινει
κοσμος
κοσμηση
κοσμημα
κοσμητης
ως το λυγισμα
και το χορταρι της πετρας
ως την ωραια κοσμικη γυναικα
τη γυμνοτητα σου
που ειμαι
ερωτας
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που λυγαει
χορταρι
που πετρωνεται
πετρα
λαμπει κοσμος
αυτα τα δυο ενα
οπως ολα ειναι ενα ολα
το καθε τι
αναριθμο
μονο πραγματωση
ειναι η αισθηση
γινεται πραγμα
γευση καρπος
αφη φυτο
αναπνοη ανανοημα ανθρωπος
φευγατο παρον
ποθος ονειρο
θεληση πραγματωση
οπως αυτη η αυρα γινεται ποιηση
και η ποιηση λογια
γι’ αυτο το λυγισμα
πετρωση
λαμψη
το οικειο ανοικειο
προσωπο απροσωπο
το εσυ κι εγω της πραγματωσης
αυτο το ελευθερο κι απ’ την πραγματωση του
πραγμα.

Προχωρω αισθηση
φως της αφης των αστρων
φιλος ηλιος
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της ανατολης του παντος
της πραγματωσης
εγω κοσμος
το ονομα
παρουσια
αυτης της αφης
ζωικη υπαρξη.
Πλεει το λουλουδι
αντανακλαση
ωραια αισθηση εγω
γλυκο πραγμα της πραγματικοτητας
στην αντανακλαση αυτου του εσυ
που σου ειμαι
ανωνυμα για ολα τα ονοματα
των πραγματων
ως το λυγισμα του χορταριου
τη στερεοτητα της πετρας
τη λαμψη των αστρων
το ανωνυμο ονομα
που ονομαζεται κοσμος.

Λοιπον λοιπον
κοιταζω το γινωμα το ειναι
το λυγισμα
τη στερεοτητα
τη λαμψη
τη σταλα
που γινεται ενα παιδι
λυγισμα στερεοτητα λαμψη
κοιταζω το κοιταγμα
με κοιταζει το παιδι
κοιταζω το παιδι
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κυμα
το κυμα γινεται ειναι
κυμα κυματα του κυματισμου
ειναι γινεται γινεται ειναι
λυγισμα στερεοτητα λαμψη παιδι
σταλα ειναι γινεται
κοιταγμα
κοιταζομαι
παιδι
πατημα χωμα
χωμα τωρα
αυτης της ζωης
κοιταζομενο κοιταγμα
λοιπον
αυτο το οπως ειναι
με κοιταζει
γνωση του.
Λοιπον
το νερο που πινω με πινει
ποση ποσιμο
ζω το θανατο
με πεθαινει η ζωη
υπαρχω την ανυπαρξια
δε με πεθαινει η υπαρξη
ωραια δεν υπαρχω
ασπρη στερεοτητα
εδω τωρα.
Λοιπον
λεω
οντας κοσμικος
εγω
πως
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ολα οπως ειναι
σε μενα
οντας κοσμικος
αν με λεγεται αυτο
να ειναι η ωραια σιωπη
αμεση παρουσια
κοσμικη μου.

Τιποτα κοσμος τιποτα τιποτα κοσμος
ωραια που παυονται λογια
που σβηνονται οπως γραφονται
ουτε κοσμος ουτε τιποτα
ως χωρις το ουτε
ενα ναι
αυτολεγομενο
μια πετρα
μπροστα
απο κοσμο και τιποτα
ενα λυγισμα
ενα αυτοαισθημα
και να
ενας ωραιος κοσμος τιποτα
ενα τιποτα ωραιος κοσμος
πετρα λαμπροτητα
λυγισμα
ζωη
αναπνοη εγω.

Ετσι ο ερωτας των πραγματων αγαπη
η αγαπη του οντος παροντος αποντος
αισθηση πονου τερψη
γευση αυτογνωσης.
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Ενα παιδι
εικονα
μ’ ενα κλαδι
οπως ενα ο,τι κατι
εικονα οντοτητας
θελει να γινει γλωσσα
οπως ειναι
και τι ειμαι ωραια
εγω
ενα παιδι
το παιδι μου της γευσης
αυτης εδω
νατης
με συναισθανομαι
εικονα
οντοτητα παρουσιας
ενα παιδι μ’ ενα κλαδι
ενα παιδι μ’ ενα κλαδι
ενα παιδι μ’ ενα κλαδι
το ειπα
εμπνευση
εμπνοη
πνοη
ανεμος.
Το παιδι μου λυγισμα αιωνας
ονομα του
τα παιδια μου
ονομα τους
οπως ειναι
η πετρα
ειναι
οπως το λυγισμα
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γεννηση
οπως ροη
νερο οπως πετρα
το παιδι
το παιδι μου
τα παιδια μου
η παρουσια
να τη
να με
λυγισμα
αιωνας.

Τι κελαηδουν τα πουλια μονο
τι κυματιζει η θαλασσα
τι πραγματοποιει ο κοσμος
τιποτα
μονο
οπως κελαηδημα
κυματισμος
πραγματοποιηση
οπως πουλια θαλασσα κοσμος.

Πουλακι της ζωης μου να
στο κλαδι
πετρα της ανυπαρξιας
αυτης της απλας
ονοματα της γλωσσας μου
που με κανει παρουσια
της ονομαστικης παρουσιας σας
να σας λεει
της αγαπημενης σας ζωης μου
ως τη σιωπη που μας εχει
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ονομα της ανωνυμιας
αυτης
που να
μας παρουσιαζει.

Τιποτα ειναι ειναι τιποτα
αυτοπραγματωση
ειναι γινεται γινεται ειναι
γινεται πραγμα πραγμα γινεται
πραγμα ονομα ονομα πραγμα
ονομα ανωνυμο ανωνυμο ονομα
ονομα τιποτα τιποτα ονομα
αυτοσυναισθηση
η αφη της αισθησης
η πετρα της απουσιας
η αναπνοη του εγω
το αδυνατοτου πραγματος
η μοναξια του ονοματος
ολα μια αδεια στιγμη
λαμπερη
αυτοπραγματωση.

Ενα μεσα ενα εξω γαληνη
ανανοηματα
εισπνοη εκπνοη
γαληνη
αυτος ο ελευθερος τοπος ζωης
περιδιαβαση ελευθερια
σωμα της με τα πραγματα
μορφες γαληνης
οπως το πουπουλενιο πουλι
τα αχνα ασπρα συννεφα
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με το αδρο βουνο
και η απαλη σωματικη γυμνοτητα
αυτο το εσυ γυναικα
γλυκια ζωη
που κανει το μεσα εξω
το εξω μεσα
εδω εκει
και περα απο τη γραμμη της αναπνοης
ελευθερη πνοη
γαληνη της σιωπης
που λάμπει τα ματια.
Κοιταζομαι
σωματικος γαληνιος
αφηνομαι
γραμμη γραφη
γραμματα πραγματα
πραγματικος.
Σταλες ο χρονος σταλες
παρουσια
που αγαπαει την ασπρη πετρα
και τα ωραια φτερα του πουλιου
πανω απ’ την απλα θαλασσα
μεσα στο απειρο εδω γαλαζιο
με τα γλυκα
μου ματια
κι αναπνοη ζωη και αθανασια
διαφανη της μεγαλης σταλας
αυτης της υπαρξης
και αρχη το βημα
αναστημα στο χωμα.

Χρωματα χρωματα
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οραση αναπνοη
ως το λευκο και τη σιωπη
ανανοηση.

Ηλιε μου ηλιε μου λαμπει
λαμπρο φως της αληθειας
των συμπαντων αστρων του σκοταδιου
θεοτητα
φως
θεος
πως
καθε τι χωριστο κι ολα μαζι
και ολα καθε τι
ως τον κοκκο και μενα
και αυτο το ποιημα
το ενα και ολων των ποηματων
φως
θεος
οτι σωπη και πραγμα ενα
ηλιε μου ηλιε μου
αληθευε αληθευε με
που σε αληθευω ζωη
κι απεναντι στη σιωπη μαζι
του ολα οπως ειναι
λαμπε λαμπε τα λαμπει.

Μπροστα στον καθρεφτη μπροστα
στον καθρεφτη του κοσμου
μπροστα μου ο καθρεφτης
ο καθρεφτης του κοσμου
μπροστα
καθρεφτης
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κοσμος
καθρεφτιστα
κλαδακι μου
πετρα μου
ματακια του πουλιου
που κοιταζομαστε.

Να σε γερμα
φευγατε μου
να σας
φευγατα
εδω
αισθηση μνημη
ονοματα της παρουσιας
που το πουλι πινει απ’ το νερο μου
πινει απ’ το νερο
και το νερο που πινει πινω
με πινει
μ’ εχει ωραια η μνημη
μ’ εχει η παρουσια
οπως γερνει το κλαδι
σκληραινει η πετρα
αφηνεται
αυτη η αισθηση παρουσια
φευγατα πουλι πετρα ονοματα
γερμα του κλαδιου
εξω μεσα μεσα εξω περα
μονο γερμα γερσιμο
αυτο το αγαπη ονομα
οπως ενα εγω και παρουσια
να
παρουσιαζεται παλι ο κοσμος
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ελα φευγατε πουλακι πετρα
γερσιμο γερμα.

Οστρακο οστρακα σχηματα μορφες οστρακο
οστρακικες
ενα ενα
που νοηματα ανοητα
ομορφια
χωρις νοημα
ομορφα υπαρχω.

Η αισθηση αισθηση
με πραγματοποιει
αχρονη του χρονου
κυλαει ο χρονος
αιωνιοτητα πραγματικοτητας
η αιισθηση μου
μενει
αισθηση
αγαπη της πραγματικοτητας
δικη μου
αυτο το εγω της οντοτητας
των πραγματων.

Ονοματα λογια εγω
αυτης της ζωντανης πνοης
που με υψωνει αναστημα
της πραγματικοτητας
με την αγαπη των πραγματων
ονοματα ανεμος πνοης
απο αυτη την αισθηση
που αισθανομαι πραγματικος
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αχρονος του χρονου
αισθητηριακος αισθητικος
αισθησεις πριν πραγματικοτητα
αισθησεις για πραγματικοτητα
αισθησεις τωρα πραγματικοτητα
μία μία
και ολες μία
η αισθηση.

Η αιωνιοτητα ειναι παρουσια το βλεπω
η παρουσια ειναι αιωνιοτητα
τα λουλουδια στη σειρα
οι πετρες μια μετα την αλλη
οι αισθησεις αυτης της αισθησης
καταστασεις του πραγματος
ονοματα
η αιωνιοτητα τωρα
τωρα αιωνιοτητα
παρουσια τωρα
τωρα παρουσια
και πετανε πουλια
θεληση ζωη θανατος εγω εσυ
ονοματα
πουλια πετρα
τωρα καθαρα
το βλεπω
πραγματωση
με πραγματωνει.

Λυγαει το χορταρι το κλαδι ενα δυο
κοβω το κλαδι
κοβεται απ’το δεντρο
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το ενα γινεται δυο
ενα κλαδι δυο ακρα
σπαζω το κλαδι
απουσια απ’ το δεντρο
παλι ενα δυο
περναω αναμεσα απεξω μου ονοματα
τους ενωνεται η γλωσσα μου
το χορταρι λυγαει
λυγισμα χορταριου
μονο μας.

Αυτη η στιγμη
ας γινεται αλλη
πετρα μικρη
πετρα μεγαλη
και ολα παντα ιδια
της αναγνωρισης παιχνιδια
ονοματα που σβηνονται
σ’ ο,τι αφηνονται.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΗΣ

Πριν τα λογια πριν μετα με
πριν
μετ’ απ’ τα λογια
με τα λογια
χωρις λογια
φωνη
ηχος
ζωικο κινημα
σιωπη



344344

πραγματικη κινηση
πραγματικη ακινησια
αυτο
πριν μετα με ολα
αισθημα αγαπη του πραγματος
αισθηση
τοποθετει
τοπος αισθηση
συναισθηση
πριν μετα με την αισθηση
χωρις εκφραση
αγαπη
αγαπη γλωσσα γλωσσα αγαπη
να ενας κοσμος γλωσσα
που αγαπαει τον κοσμο την αγαπαει ο κοσμος
ονοματα πραγματα πραγματα ανωνυμα
ωραια αγαπη
που ειμαι αναστημα
ετσι
ποιημενος ποιητης μου
ποιητικος
ως αυτη την ποιηση.

Κι ερχονται ερχομος
ερχομαι
ολα αυτα
αναπνοες
αισθηματα
αισθησεις
ιδεες
απομονα
ανωνυμα
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ο ερχομος της παρουσιας
αισθητα
αισθαντικα
δημιουργημενα
παρον
και ειμαι παρων
αναπνοη φωνη
φωνη δημιουργια
ποιηση του ποιημενου
ειναι ειμαι του κοσμου
παρον.

γεννηση

Ετσι γεννηθηκα πριν τη γλωσσα προς τη γλωσσα
και ζω πριν τη γλωσσα μετ’ απ’ τη γλωσσα με τη
γλωσσα
ποιητης απο ζωη
ζω ποιηση
ζωη φερμενη
αναστημα πριν μετα τωρα
ολη αρχη και τελος τελος και αρχη
ολοκληρωμενος απο ζωη
ζωικος πραγματικος
με την αναπνοη και το χαλικι
ποιητης
ποιημενα και αποιητα
ποιητικος.



346346

η γραμμη των μορφων

Να η γευση η πνοη η αισθηση
η εμπνοη φωνη
αυτο που υπαρχει
η εμπνευση του
μια ζωικη πνοη
οπως το λαλημα
λαλια συναισθηση
η αγαπη του
αυτη να
μορφες της αγαπης
αγαπες της ζωης
πετρα καρπος προσωπο
αγαπημενα προσωπα της υποστασης
αυρες του χωματος της πραγματωσης
αναπνοες αναπνοες μου ιδεες ιδεες μου
αγαπημενες μορφες
αναερες πνοες που χαϊδευουν το χωμα
τα ωραια χαλικια της παλαμης μου
αφες μου
στερεες σαν τον κοσμο
μορφες ολου του αμορφου
ομορφια της τελειας γαληνης.
Αναερες γραμες της μορφης
μακρινες κοντινες αφες
της γυμνοτητας πετρας των βουνων του παντος
των προσωπων
αγαπη της μορφης
αναγνωριση.
Προσωπα της αγαπης
που γινεστε γλωσσα
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με την πετρα τα συννεφα αυτη τη ζωη
πριν μετα της τωρα της..
Ονοματα νοηματα
ονοματα
αισθηματα γραφηματα
ποιηματα
μαυρο στο λευκο
αυτο που ειναι εγω
εδω
παρουσια
ονομασια
πνεεται
αναπνεεται
πλεεται
ρεεται
μαυρο ορατο
αορατο λευκο
αναπτο και απτο
κι ολο αυτο
ζωη του παντος
εδω κι οχι εγω
αυτο.
Τι θα πει ξερω
γνωση
αλλο απο ζω με ολα τα παντα
οπως η πετρα αισθημα
θελω και γινεται
ονοματα νοηματα
γραμμη του βουνου γραμμη του νου
γνωση ετσι των πραγματων
τα ολα με ολα
καθε τι με καθε τι
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τα πουλια πετανε το γενησομενο
η αισθηση διαισθηση
το θα γινει δε θα γινει
αυτη η γραμμη στο χωμα τα λεει ολα
γινονται τα γινωμενα
μαθαινω αυτο που με μαθαινει
ειμαι μαθητης ποιητης
γνωση λευκο επιπεδο
ειμαι ολολευκος
μαθαινομαι της λευκοτητας μορφες
ωραιες μεχρι ζωη
το ετσι οντοτητα
λαλαω μιλαω πουλι
λαμπει πεταει αναγνωριση
στη γινομενη κοσμος απλα.
Απο δω
γεγονος και ειναι.

Μαθαινω πνοη αναπνοη μαθηση
πνευμα νευμα
ροη ζωη
μαθαινω να μαθαινω
εδω εγω.
Ηλιος τωρα
γινωμα
ειναι ωρα
παλι να γινει
η νεα γαληνη
που απλωνει
παλι μονη
παρουσια τωρα
η ολη ωρα.
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Και ζωη
ολοκληρωση
παρουσια και απουσια
αφη και μνημη
εικονα αισθηση
γεννα
απροσωπο και προσωπικη
εικονα ζωης
στην επιπεδη απλα
ουσια απουσια παρουσια
συνουσια αγαπη
λυγερο χορταρι
αναστημα
πνοη πνευμα
ολοκληρωση
γαληνη.

Ο ΤΟΠΟΣ

Ω το χωμα το νερο παρουσια μνημη
η εκταση ο τοπος
για τον ανεμο της αναπνοης
τη λευκη πετρα του παντα τοπος
που λαμπει την πνοη αντιληψη
πνευμα τωρα
ολοκληρωση του παντα.
Λαμπει η πετρα χορταρι
να λυγαει ζωη
μοσχοβολια παρουσια
του μονου αισθηματος της πραγματωσης
ως αυτο το τωρα εγω
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που αποφασιζεται
υπαρκτο να κοσμος
παρουσια μνημη
της λευκης πετρας του παντα τωρα.

Ο τοπος μ’ εχει με κανει τοπικος
ο τοπος ειναι με ξεκανει
γινομαι ξεγινομαι
με το φυσημα με το κυμα
με την αναπνοη με την πνοη
πνευμα τοπου ολου του τοπου
ολου του ειναι
ως τη λευκη πετρα
της ωραιας υπαρξης ανυπαρξιας
της αρχης τελους
ζωης θανατου
ωραια υπαρχω δν υπαρχω
ω γλυκο πουλι ολης της οντοτητας
ολοκληρο μορφη της αμορφιας
ερωτας ολης της γραφης
που με γραφει
αυτο τοτωρα
που λαμπει την πετρα.
Ποιουμαι.
Ο τοπος μ’ εχει με κανει
ζωντανος ζωντανο
η ζωη φυσαει ρεει
ανθιζει
λουλουδι κι αναστημα
βηματα ανθοι
αναπνοη πνοη
ανεμος αναγνωρισης
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ερωτας
εγω και πετρα
ζωντανη λευκοτητα.
Ποιουμαι.

Η ΛΕΞΗ

Τι η λεξη τι ο λογος
πουλακι λουλουδι πετρα μου
ζωγη μου θανατε μου
θεε μου
τι ο λογος ηχος
τι η λεξη γραφη
τι το νοημα
η αναγνωριση ως τη γαληνη
τι η ερωτηση τι η απαντηση
τι η σιωπη
που
ενα χτυπημα και παει η ζωη
ενα ετσι κι ολα αλλιως
κι ολα ιδια
αχ
εικονες και αναπνοη τους
ματιες μου και θεωρηση
απο δω εμενα τωρα
εκει εσενα παντα
παντα τωρα
α ηχε εικονες μου
εικονα μου ηχε
να
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αυτο το χτυπημα
αυτη η κραυγη
αυτο το καθε τι
γι’αυτα τα λογια
για χτυπημα για κραυγη
γι’αναπνοη
να
τους βγαινω αφηνοντας τα
λεω σας λογια
ειμαι εδω απο σας
απο εκει εσας
πουθενα παντου παντα
γυμνος σας
εγω απεκδυομενο
παιχνιδι λογου
ελευθερια απ’ την ελευθερια
και να
ποιηση ηχω στη σιωπη
γραφτο στο σβηστο
πουλακι λουλουδι πετρα
ωραια μου γλυκια γυμνοτητα
ερωτας μου.
Λοιπον ετσι
η ποιηση γι’αυτο η ποιηση
αυτο το ποιημα.

ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Οραμα της ζωης α ζωη
που λαμπεις την απλα των πραγματων
παρουσια μου παρουσια σου
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που σου μιλαω μου μιλας
με τη λευκη πετρα
και τα ματακια του πουλιου
το λυγισμα του χορταριου
λαμψη ζωη της ολης απλας
η ολη απλα ζωη
απλωμενη στιγμη
αναπνοη ματια
που κοιταζεις την οικειοτητα της
γαληνια
α ζωη
λευκη ανασα των ολων
ποιητικη.
Καθε ανασα μου αληθεια
καθε
καθε κινηση πραγματωση
καθε συναισθηση αναγνωριση
ωραια ζω τον κοσμο
και μ΄αγαπαει δημιουργια του
στη γυμνη λευκοτητα.

πως

Πως δεν υπηρχα
πως υπαρχω πως δε θα υπαρχω πως ειναι αυτο το
πως
α σιωπη μου
λουλουδι μου
συμπαν
α μοσχοβολια στιγμη και ολα
πως δεν υπηρχες υπαρχεις δε θα υπαρχεις
α
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μοσχοβολια πως.

Ο ηλιος της πετρας λαμπει μορφη
ονοματα
στηλα κοιταζουν τα ματια και τ’αστρα
ενα ονομα το λουλουδι κι ηκορη της αυγης
της μιας ονομασιας
απ’ την πετρα ζωη και την αναγνωριση της
αισθησης
της μορφης νοησης
του κοκκου ζωη
της μιας γνωσης
της πετρας και του νου
και του συμπαντος αστρου
εαυτου
ετσι να παιζουν
ονοματα αστερια κι αισθηματα
ζωντανα βουνα και γλυκα νερα
παει κι ελα πού και να
να παιζει το ονομα κοσμος
ως αυτη την παλαμη της γραφης
που παιζεται
ελευθερα.

Γινεται αυτο γινεται εκεινο
κανω αυτο θα κανω εκεινο
ιδια πνοη αναπνοη
κοσμος χρονος
μνημη αμνησια
μια πνοη αναπνοη
ανεμος
σταλεςτης μιας σταλας εδω
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Λαλω
εγω.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Αναπνοη της ζωης
ποση του νερου της αληθειας
πιου κυλαει λαμπρο ποταμι
αυτης της αστροσυνης του κοσμου
τα γλυκα χαλικια της αφης
που ακινητουν ολοκληρα
του ηλιου του φωτος της σεληνης της νυχτας
οραση και οραμα
αυτη η οντοτητα
που ονομαζεται να ειναι
παρουσια.

Εμπνεομαι
νεο το δικο μου
μ’ εμπνεει
το δικο νεο μου
αναγνωριζομαι
εμπνοη αναπνοη ποση
ζωη
πνοη αναπνπνοη εμπνοη
δικη της.

Μια στιγμη
ζω
μια στιγμη
δε ζω
η στιγμη χωριζει ενωνει
ουσια
παρουσιας απουσιας
στιγμη ουσια.
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Χωριζομαι την πετρα
για να την πω
χωριζομαι τον κοσμο
για να τον εχω
χωριζομαι το νου μου
για να τον βλεπω
αλλά
δε με χωριζεται η πετρα
με λεει
δε με χωριζεται ο κοσμος
δε με χωριζεται ο νους μου
με βλεπει
χωρισμος η παρουσια.

Σου μιλαω του κοσμου
δικος σου δικος μου
εγω το λουλουδι
εγω το τραγουδι
που ρωταω
μιλαω
σε ρωταω σε μιλαω
δικος μου του κοσμου.

Λυγαει το κλαδι
κι εγω το ’χω δει
εγω ειμαι αυτος
κι αυτο το γεγονος
μια στιγμη καλη
παλι με καλει
αναγνωριση
κι αναχωρηση
απο δω εδω
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παλι να το δω
κλαδι κι εγω
λουλουδι τραγουδι.

Ο κοσμος δε σηκωνει γιατι και πως
αρχη και τελος και ποιος ο σκοπος
κι αυτος ο λογος ο δικος μου
ειναι κι αυτος του κοσμου
οπως το λουλουδι
γινεται τραγουδι
να ειναι ο κοσμος παρουσια
για τη μονη ουσια.

Η αναμενουσα αληθεια
ακριβη μου και μονη
με κοιτα απο συνηθεια
στο πλατυ μου το αλωνι
ενα στα ολα λουλουδι
για το μονο τραγουδι.

Αυτο το εγω που αποφασιζει
κι ολα νομιζει πως τα οριζει
που σκεφτεται και λεει του κοσμου
εισαι δικος σου και δικος μου
σκεφτεται αυτο και λεει εκεινο
και ολο παιρνω ολο δινω
ομως ζει τη ζωη
οπως ειναι να ζει
τι ταχα να ’ν’ αυτο το εγω
που με κοιτα και το κοιτω
καθως παντου κοιταζω
και ολα τα ονομαζω
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ε γινεται
γιατι δινεται.

Ο κοσμος γινεται αυτος ο κοσμος
αυτος ο κοσμος γινεται ηχος
ο ηχος γινεται αυτος ο ηχος
αυτος ο ηχος γινεται φωνη
η φωνη γινεται αυτη η φωνη
αυτη η φωνη γινεται γραμμη
η γραμμη γινεται αυτη η γραμμη
αυτη η γραμμη γινεται γραφη
η γραφη γινεται αυτη η γραφη
αυτη η γραφη γινεται γραφη
η γραφη γινεται γραμμη
η γραμμη γινεται ηχος
ο ηχος γινεται κοσμος.

Το δεντρο τη μορφη του υψωνει
και την κελαηδει το αηδονι
το πιο ψηλο βουνο
αρχιναει τον ουρανο
ο κοκκος τον κοσμο χωραει
κι ο κοσμος τον κοκκο κοιταει
και να ο τοπος αυτος
και το μονο αυτο γεγονος
και ουτε τελος ουτε αρχη
ουτε αληθεια ουτε ευχη
ολα αυτα τα ωραια παιχνιδια
που αφηνονται απ’ τα πραγματα ιδια
αυτη μοναχα τη στιγμη
μεγαλη και μικρη
τοσο μαυρη οσο λευκη
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που ολο λεγεται
οσο δε λεγεται
οπως το λουλουδι
με το τραγουδι
και αυτο
μ’ αυτο το γραφτο.

Ο,τι υπαρχει
προσωπο
που υπαρχει
το απροσωπο
η αδροτητα
γυμνοτητα
η γυμνοτητα
λευκοτητα
η λευκοτητα
γυμνοτητα
η γυμνοτητα
αδροτητα
απροσωπο
προσωπο
που κοιταζω παρων
που κοταζομαι απων
οραμα του απροσώπου
στη ματια του ποσωπου.

Ολα που μπορουν να γινουν
αγνωστα και γνωστα
αορατα και ορατα
ελευθερα μ’ αφηνουν
εγω κι εαυτος
εκεινος κι αυτος
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στο αγινωτο και γινωμενο
στο παρον αφημενο
μια μοναχη παρουσια
που κοιταζεται
κι ονομαζεται
μία.

Κοιτα η μικρη αραχνη
με το σωμα της τι φτιαχνει
τον ολοκληρο ιστο
στην αληθεια της πιστο
το ζητουμενο που πιανει
σωμα της για να το κανει
και ολανα ολοκληρωμενα
και για κεινη και για μενα
που ολος ματια την κοιταζω
την αληθεια να σπουδαζω.

Ο κοσμος παντα νεος
στην ωρα του ωραιος
αυτη την ωρα
που ειναι τωρα
ωραια
χωρις ωρα και τωρα.

Ενα ζωντανο παρον
ηρθε το πουλακι
με κοιταζει
παρον φευγει
κοιταζω
μονο παρουσα πραγματικοτητα.
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Στην απλα
ανθιζει το λουλουδι
στην απλα
σβηνει
αρωμα παρουσια
αναπνοη μου.

Το αγγιγμα
αφηνει την αφη
μορφη
των νοηματων
των πραγματων.

Το ωραιο αρωμα λουλουδι
τα λεει ολα αφημενα
εμενα
τραγουδι.

Κολονα
ορθη
πεσμενη
καθαρη
αφημενη
μονη
στα μονα.

Ο,τι γινεται καλα γινωμενο
ειναι του κοσμου κι ειναι γραμμενο
μ’ αυτη τη γραμμη που φτανει ως τη γραφη μου
σ’ αυτο το εδω χαρτι μου.
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Ειναι ολα ολοφανερα
λαμπρα τρεχουμενα νερα
ν’ απλωνονται στην απλα του κοσμου
που ειναι δικος του και διμος μου.

Ακτινα φωτος
λευκη οδος
αφημενη
λευκαινει
θανατο αθανασια
υπαρξη ανυπαρξια
μ’ εχει βγαλει
φωτεινοτητα λευκοτητα
φωτεινη λευκοτητα
απλα μεγαλη
παρουσια.
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ
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Α.ΠΟΡΕΙΑ

Τοσα αισθηματα τοσα οραματα τοσα νοηματα
τοσα προσωπα
τοσες πραξεις
μαζι με τα πραγματα
σ’ αυτη τη ζωη
κι εγω εδω εγω εκει
εδω εσυ εσυ εκει
ολη αυτη η πραγματικοτητα
ωραια μοναχή κι ελευθερη
οπως λαμπουν τ’ αστρα κι ανατελλει ο ηλιος
και λυγαει το χορταρι αυτη την αληθεια
αυτο το ταξιδι της ζωης
αυτης της πραγματικοτητας
που κοιταζει το μεγαλο προσωπο του κοσμου
αυτο το ταξιδι.
Οδος της ζωης
εικονες της αισθησης
στ’ ανοιχτα ματια του φωτος
στα κλειστα του υπνου
αισθηματα
ηχος αρωματα
αερινα οραματα
αερινος ανεμος
αναπνεει αναπνεεται
αφηνεται αφη
αφη ψυχη
πραγμα



365365

πραγματωση ταξιδιου.
Ταξιδι μαθηση
μαθηση ταξιδι
γενεση.
Ειμαι το ταξιδι.
Ληψη πραγματωση.
Πνεει η πνοη αναπνοη
ζωη της μορφης
αερι η μορφη αναπνεεται πνοη
λαμπει ανεμος αντιλαμπει νους
το αερακι
θα ονομαζεται κινηση
κινουμενα ολα κι ακινητα
η σταλα θ’ αγγιζεται υγροτητα
ο καρπος θα ειναι σπορος ριζα δεντρο κλαδι
θρεψη
η ληψη θα ειναι αισθηση
η αισθηση θα ειναι αισθημα
το αισθημα θα ειναι ονοματα
γινωμενα κι ονομαζομενα
το ταξιδι ονομαζει
και αφηνει τη ληψη δοση
δινεται και λεγεται
το γινομενο αναμενομενο.
Λαμπει η σταλα
λαμπει η πετρα
λαμπει το ταξιδι
εδω κι εκει
και λαμπω.
Α εσυ σοφε
που θαυματα τα λογια που εποιησες
ωραια η αρμονια
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τι αναερη η γραμμη
μα δε μου δινει την ιδεα του θαυμασμου
την οραση της αρμονιας
τη γραμμη της γραμμισης
τη σοφια της σοφιας
α εσυ η σοφια σου
που με ποιεις οπως ολα τα ποιεις
κι ειμαι ποιημα σου
που ετσι σε ποιω
α εσυ της πετρας
της σταλας
της αρμονιας
της ομορφιας αυτης της γυμνοτητας
που ειμαι οπως ειναι
ειναι οπως ειμαι
α αυτη η λαχταρα του τι
γυμνοτητα
πετρωση πετρας
σταλαγμος της σταλας
ερωτας
εγω που εσυ
εσυ που εγω
γυμνος ερωτας
γυμνοτητα
Α γλωσσα ταξιδι
ταξιδι γλωσσα
ταξιδογλωσσα.

Λεγεται ο λογος μου
κι ολα λεγονται
ταξιδι
μ’ εναν ηχο μια κινηση
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ταξιδευομαι
παει το πραγμα στα πραγματα
πραγματικα
προσωπο μου του απροσωπου
προσωπικο προσωπο ταξιδι.

Μου λεει το λουλουδι
ματια
και βλεπω.

Θελει να πραγματωσει ο λογος
αυτο που τον κανει
οπως δημιουργει ο βραχος το ακουμπημα
το πραγμα τη ζωη
ο κοσμος την αντιληψη του
οπως με πραγματωνει αυτο που με κανει
πετρα και παλαμη
αγαπη της ζωης.

Ταξιδι ζωη στην απλα των πραγματων
απλα πραγματα
μια φαινονται μια χανονται
παντα ειναι
οπως αναδυεται οραση το κλαδι
μοσχοβολαει το λουλουδι
η ωραια γυμνοτητα
και γινεται πραγμα λογος
λογος σιωπη
οπως η υπαρξη ανυπαρξια
κι υπαρξη η ανυπαρξια
τα πραγματα στην απλα
κι η απλα στα πραγματα
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ετσι το αισθημα τελειωνεται
και χανεται λευκη οντοτητα
στο ταξιδι της ζωης
ταξιδευει υπαρξη η ανυπαρξια
μια φαινεται το πραγμα
μια δε φαινεται
ταξιδι ορατων κι αορατων
υπαρκτων της ορασης κι ανυπαρκτων
που παντα ειναι
ταξιδι ζωη
που παιρνει κι αφηνει
στην απλα της υπαρξη κι ανυπαρξια
να τα εχει γυμνα
μονο ταξιδι
ζωη υπαρκτα κι ανυπαρκτα της ορασης μου
της νοησης και της σιωπης
ετσι η ζωη τελειωνεται και τελειωνει
ταξιδι ζωη αζωια
υπαρξη λευκη κι ανυπαρξια
ως το τιποτα στη λευκοτητα
οπως το κλαδι νατο
πριν τιποτα υπαρξη κι ανυπαρξια
μ’ αυτη την οραση οραμα
μ’ αυτο το λογο
ποιημα
ολο υπαρξη ανυπαρξια
να ειναι ο κοσμος
καλο ταξιδι ζωη
παρουσια.

Ετσι λοιπον
ταξιδευει το ταξιδι
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γινεται το γινομενο
ζειται η ζωη
κινιειται η κινηση
αναπνεεται η αναπνοη
λεηγεται ο λογος
φωταει ξημερωνει βραδιαζει
βρεχει χιονιζει αστραφτει
και μου φαινεται μου ‘ρχεται
μου κατεβαινει μου περναει
πρεπει δεν κανει
ειναι δεν ειναι
ποιημα
ετσι το προσωπο απροσωπα
προσωπικα μου λεει
λεγομαι ποιημα ταξιδι.

Γλωσσικα με τη γλωσσα
γλωσσα με τη σιωπη της
κι η μεγαλη σιωπη
που αγαπαει τη γλωσσα ζωη
και την πετρα το βραχο το αστερι
που λαμπει ζωη τον κοσμο
λοιπον τι θα πει πετρα
τι θα ειναι τι θα πει σιωπη
ρωταω γλωσσικα για γλωσσικη απαντηση
που ρωταω που απανταω
τι θα πει που τι θα πει τι
να
ειναι αυτη η ζωη
που λαμπει το φως στην πετρα στο βραχο στο

αστερι
ερωτηση απαντηση
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της γυμνης πνοης αναπνοης
γυμνοτητα της αγαπης
να ειναι κοσμος της ζωης
ζωη του κοσμου
ερωτας των πραγματων γλωσσα
να λαμπει το πραγμα
ποιημα.

Αγαπημενα ολα ωραια και καλα
τα μαθαινομαι ταξιδι
ειναι η αχνη γραμμη της οντοτητας
που γινεται πετρα βραχος αστερι
γραμμη της οδου
αυτης της γραφης
που παυει παιρνει την πνοη
αναπνοη της ζωης
ως την αγαπη της γλωσσας.

Γυμνο ταξιδι
ταξιδευω και γινομαι
γινομαι και ζω
ζω και μαθαινω
ονομαζω και γνωριζω
ονομαζω κι αναγνωριζω
ολοκαθαρα
η σταλα σταλαγμος
η πετρα στερεοτητα
το πραγμα οντοτητα
ονοματα της πορειας.
Εδω γλυκο μυστικο η απλα γαληνη
εκει ωραια αρμονια η ληψη της δοσης
εκει κρυφος ρυθμος ο μοναχος παλμος
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στιγμες δημιουργιας\
δημιουργικο ταξιδι.

Μια κινηση
μια πραξη
μια ματια
αυτο ειναι ο κοσμος
ολο το ταξιδι
αρχη και τελος.

Λαλει το πουλι
παιζει το ζωακι
α η αναγνωριση
α η ζωη.

Η αμεσοτητα
μ΄ολοκληρωνει
πραγματικοτητα.

Ο κοσμος
ταξιδευει
στον κοσμο
γαληνη
με ταξιδευει.

Αλλαζει η ζωη
αρχιζει τελειωνει αρχιζει
κινηση με την ακινησια της πετρας
που λαμπει του νερου του ανεμου των αστρων
σ’ αυτο το χωμα
της μιας μονης υπαρξης
που αγγιζω.
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Κανω απ’ τη γλωσσα μου
γλωσσα για την πετρα
να μου λεει
ουτε ναι ουτε οχι
ουτε αυτο το ουτε
ουτε τιποτα
ουτε αυτο το τιποτα
μα το χαλικι χαλικι
δε μου λεει
χαρα λυπη κοσμος υπαρξη
μονο μενει
μου παιρνει τη γλωσσα
μου τη δινει
μονο ανατελλει
χαλικι κοντα στη ζωη
ανατολη.

Ταξιδι
να φτασω
εδω.

Θαμπωνει η γλωσσα μου τον ηχο
που λαμπει στο λαλημα
κυλαει στο νερο
μ’ αναπνεει ζωη
ελα ποιημα.

Λαμπω σβηνομαι εγω στην πετρα στο λουλουδι
σβηνεται λαμπει η πετρα το λουλουδι εγω
πεταει το πουλι τη λαμψη ολου του κοσμου
λαμπει σβηνεται αυτος ο κοσμος
εσυ.
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Τα ζω
κι ονομα δεν εχουν
με ζουν
και αφηνονται
ελευθερη απλα
που με παιρνει
παροντα
ως την πραγματικοτητα.

Χαρτι και γραφη
λευκο και μαυρο
ενα στα δυο
μεχρι το ποιημα.

Που κοιταζομαι
απανταω.

Οι ερωτησεις
ωραια σβηνονται
αστρα.

Που πριν γιατι ποτε
ρωταει ο νους
απαντωντας
σβηνεται πνοη.

Λεω τη λεξη
κι ερχεται
αισθηση εικονα
νοημα αναπνοης
της αναγνωρισης πως υπαρχω
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του πραγματος.

Ηχος φως αστροσυνη
του ανεμου οντοτητας
ως το φωτεινιο ηχο του κυματος
τη λαμψη του χορταριου
του πουλιου το λαλημα
απ’τα πουπουλα της αφης
αναπνεω την ηχο νοημα
να μ’ αισθανεται το πραγμα
ειμαι πραγματικος του ηχου του φωτος
λεγομαι ηχος της λαμψης
της αναγνωρισης πως υπαρχω
λεω που γινεται
γινεται που λεω.

Λεω σκορπαω λογια πραγματα
πραγματα λογια
στον ενα του μονου κυλουμενο κοσμο
αυτο το παιχνιδι ταξιδι της ζωξς
και κοιταζομαι γαληνιος
αφηνομαι κινουμενος
κοιταγμενος.

Α η γαληνη της ποιησης
με ολα περ’ απ’ ολα
ως εδω
αυτο το ποιημα.

Αφηνομαι γινομαι
αυτης της στιγμης
του ολου
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στιγμιαιος
της γαληνης.

Ξεκιναω
απ’ τ’ οπως ειναι
παω
του οπως ειναι
φτανω
στο οπως ειναι
γνωση ζωη
οπως ειναι.

Ταξιδευω της ζωης ακινητος
ν’ αναπνεω αργα ανεμο
ονομα γινωμα
μορφη της μορφης
γλωσσα
της γλυκας γυναικα
που μ’ ονομαζει
μουσικο ταξιδι
ερωτικη μουσα.

Ακουω γλυκα
βλεπω ωραια
μου φερνει μορφη το αερακι
το αρωμα λουλουδι
τον καρπο που με τρεφει
γευση ψυχη
αυτο
ειναι μια αλλη γλωσσα
που αφηνει τη γλωσσα να λεει
αυτη ειναι μια αλλη γλωσσα
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αυτο που αφηνει το χρονο αθανασια
τον τοπο παρουσια
ειναι αυτη η στιγμη αισθηση
αχρονη ατοπη
που φευγει ελευθερη
οπως μ’ εχει αισθανομενον
αισθητον της.

Ειμαι εγω μονο που υπαρχω
με την πετρα με την αισθηση με την παρουσια
ειμαι ενα εγω του κοσμου
της ζωης αυτης που ειναι δικη του
με την πνοη το χορταρι το πουλι
ολα αυτα ειναι αυτο
που παει κι ερχεται
υπαρξη κι ανυπαρξια
πραγματα κι ονοματα
ειναι αυτο που με κανει
και του ειμαι που ειμαι
ζωη δικη του
να του την ειμαι
με την πνοη το χορταρι το πουλι
να του τη αφηνομαι
ερθω φυγω
παρουσια απουσια
στην πνοη στο χορταρι στο πουλι
αυτο το ενα
των ολων ενα ολα εγω.

Οραμα ωραιο της ζωης
που μαθαινω οπως ειμαι
πραγμα ωραια γυμνοτητα
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που παιρνω με παιρνει
γλυκα αναγνωρισης
κοσμος παρουσια
μορφη μου γυμνοτητα
με το φυλλο με τη σταλα
με την πετρα αφη
μια γυμνη κινηση
της οντοτητας της παρουσιας
γαληνιο ταξιδι
αρχη επιστροφη
ματια ανοιχτα.

Ο,τι κανω
επιστροφη
αυτη η γαληνη
της πατριδας οντοτητας
που νοστος ταξιδευω.

Ο,τι
γινεται
ειναι
αναγνωριζομαστε
ειμαι
γινομαι της παρουσιας.

Ειμαι μεσα
κι εξω
γαληνιος της οντοτητας
παρουσιας.

Ποιηματα
οπως πραγματα
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ενα και πολλα και ολα
κοσμος
ποιημα.

Ακαταπαυστος
και ιδιος
κοσμος
ποιηση
ενα παρον.

Με τον ηλιο αυτου του συμπαντος
στα ματια
γινομαι ο,τι γινεται
χωρις τιποτα.

Ενα πουπουλο
ελευθερο απο παρουσια απουσια
ενα πραγμα
οπως το λεω η με λεει.

Ο,τι
γινεται
ειναι
ο,τι
προσωπο
οπως
ειμαι
γινομαι.

Αυτο το ποιημα
το γραψω δεν το γραψω
ειναι δεν ειναι
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νατο
κοσμικο ποιημα.

Ελα
ας ειμαι ωραια ζωη
ετσι ας φευγω
παντα παρουσια
ως το αλλο αυτου του ετσι
που ονομαζω ανωνυμα
απουσια
ας ειναι οπως ειμαι
οπως ειμαι
αυτο που γινεται.

Απροσωπος λογια
απροσωπα ρηματα
πετρα πρεπει κοσμος ξημερωμα
απροσωπη ποιηση
που με προσωποποιει.

Ακουω γλυκα
βλεπω ωραια
μπυ φερνει αφη το αερακι
το ρωμα λουλουδι
του καρπου που με τρεφει
γευση ψυχη
αυτο
ειναι αισθηση
ειναι μια αλλη γλωσσα
που αφηνει τη γλωσσα να λεει
αυτη ειναι μιααλλη γλωσσα
αυτο που αφηνει το χρονο αθανασια
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τον τοπο παρουσια
ειναι αυτη η στιγμη αισθηση
αχρονη ατοπη
που φευγει ελευθερη
οπως μ’ εχει αισθανομενιν
αισθητη της.

Ανωνυμα κοιταζω τα χαλικια
ωραια υπαρχοντας με τη λευκοτητα
ως τ’ ονομα ηχο του ανεμου
που αναπνεει την αφη της ματιας μου
ανωνυμια του ονοματος λευκη παρουσια
πνεει γαληνη ελευθεριας
ως την τερψη της ζωης
που σβηνει ωραια τ’ ονομα μου
λευκο χαλικι αφης.

Η σταγονα δεν εχει ονομα
υπαρχει
βρεχει τ’ ονομα μου.

Καθαρη θαλασσα καθαρο βουνο καθαρη
συναστρια
ειναι ολα οπως θελουν και με θελουν
θεληση που με θελει παρουσια
που μου γινεται ελευθερη μ’ ελευθερωνει
για ολα οπως ειναι οπως γινονται
να με παιρνουν να με πανε οπου θελουν
αισθηση νου ονειρο κι απαλλαγη τους
οπως ειναι η θαλασσα το βουνο η συναστρια.

Ολο κατι βλεπω
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κατι νιωθω
κατι φανταζομαι
κατι ονειρευομαι
κατι καταλαβαινω
ολα δοσμενα εμενα
οχι απο μενα
απο σενα
αγαπημενη οντοτητα
η οπως σε πω
οπως εισαι
κι οπως ειμαι
ολο και κατι.

Το κλαδι γερνει
ανοιγει το λουλουδι
στη γαληνη του τιποτα
βλεπω
κοιταζω σοβαρα
δοσμενος αφημενος
σοβαρα ως τη μετοχη
κοιταζω οπως κοιταζομαι
βλεπω και βλεπομαι
οπως ειναι η πετρα το κυμα
καθαρο νιωσιμο
κοιταζω και βλεπω
η παρουσια
ειναι αυτο που λεω ενα
ειναι γινεται κανω
πραξη και πετρα
βλεπω
να η ολη μου ανταποκριση
αυτο που λεω χρονο παρον
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αρχη και τελος
γενεση παυση
το κλαδι γερνει
το λουλουδι ανοιγει
γαληνη δημιουργιας
ακινητη μου η ολη παροσια
γυμνο κλαδι ανθιζει εγω
το τιποτα της γαληνης
γαληνευομαι γαληνη
κλαδι
να
γινεται το να
ειναι
ενα κλαδι του ολου γινεται τωρα
το κλαδι μεγαλωνει ακνητη την τελειοτητα της
παρουσιας
που βλεπεται
μονη της
τωρα.
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Β. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

Αυτο το αλλο που ειμαι με το εγω
κι ετσι ζωη του γινομα εδω
ειναι που μ’εχει κοσμο και γαληνη
και τη ζωη μια παρουσια του αφηνει
να παιρνει και να δινει.

2

Ζωη μοσχοβολαει το λουλουδι
και του απανταει αναγνωριση τραγουδι
στα πλατη απλωμενο το πουλι πεταει
κι η οψη των πραγματων του απανταει
κι εγω δικος αφηνομαι
στο ο,τι γνεται να γινομαι.

3

Αυρες σκιρπουν οι μνημες μου χωρις εμενα
ωραια αροματα ελευθερα αφημενα
σ’ αισθηματα σε σκεψεις σε λουλουδια
να γινονται ονειρα οραματα τραγουδια.

4

Ουτε γνωση ουτε φωτιση ουτε αποκαλυψη
αφου σε τιποτα δεν υπαρχει καμια καλυψη
και ειναι ολα οπως ειναι και φανερα
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και ειμαι οπως ειναι κοντα μου και καθαρα
κι η γνωση φωτιση αποκαλυψη ειναι στ’ αληθεια
η μεγαλυτερη απ’τις συνηθειες μου κακη
συνηθεια.

5

Τη γλωσσα μου ολοκληρη στην πετρα ζυγωνω
και ολα τα λογια της ενα ενα τελειωνω
και φευγει τ’ ονομα τους φευγει τ’ ονομα μου
το ανειπωτο ανωνυμο μονο κοντα μου
ετσι απο μονο του το ολο σωπαινει
η γλωσσα μαζι του μαζι μου να μενει.

6

Ο κοσμος του νου μου ενα
με το νου μου του κοσμου κανενα
ενα κανενα
λαθος και σωστο
για ετσι και γι’ αυτο
γι’ αρχη και τελος σκοπο κι αιτια
για τη ζωη και αζωια
μα η αληθεια μια
δεν ειναι κοσμος του νου ουτε νους του κοσμου
κι ουτε δικος μου
ειναι του κοσμου
κι οσα κι αν λεει η γλωσσα
ολα αυτα τα τοσα
δε μιλαω κι απανταω
με στιγμη τη ζωη τελεια λευκη
μοναδικη
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που παιρνει δινει καταπινει
δική ζωη.

7

Ολα πως εγιναν πως γινονται εχω μαθει
κι ετσι απο μονος μου στο τελος το εχω παθει
που οσο το μαθημα τις γνωσεις μου πληθαινει
τοσο η γνωση των πραγματων μονη μενει
πως εχει πια ο κυκλος ολοκληρωθει
κι εχει η εικονα πια φανερωθει
και να με
μονος με μονη την ουσια
η παρουσια.

8

Ο κοσμος του νου μου ενα
με τον κοσμο του νου μου κανενα
κανενα κι ενα
για ετσι και γι’ αυτο
για λαθοςκαι σωστο
γι’ αρχη και τελος
ζωη κι αζωια
μα η αληθεια μια
δεν ειναι κοσμος του νου
ουτε νους του κοσμου
κι αυτος μου ο δικος μου
ειναι του κοσμου
κι οσα κι αν λεει η γλωσσα
τοσα κι αλλα τοσα
δε μιλαω κι απανταω
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με στιγμη τη ζωη
οσα δινει να τα καταπινει
μια τελεια λευκη
μοναδικη δικη.

9

Το χωμα μπαινει στο νερο
και το νερο στο χωμα
βγαινει το χορτο καθαρο
και καθαρο το σωμα.
Κυλαει η πετρα λαμπερη
στη φωτεινη αιθρια
ολος ο κοσμος να χαρει
γυμνη την παρουσια.

Υπαρχουν ολα σιωπηλα
ολοκληρα και μονα
ωραια ολα ολα καλα
στον ανοιχτο αιωνα.

10

Η γλωσσα αυτη του σωματος μου
ειναι κι αυτη ολη του κοσμου
κινημα μιλημα γραφη
αισθηση οποια φανερη κρυφη
ειναι οπως το λουλουδι
η του πουλιου τραγουδι
οπως μετο νερο η σταλα
και τα μικρα για τα μεγαλα
κι ετσι τα ολα ειμαι εγω
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μα το εγω ειμαι αυτο
κι αυτο το ποιημα
δικο του αντιποιημα.

11

Αυτος του τραγουδιου ο ρυθμος
ρυθμιστικος αναπαλμος
αυτη η αισθηση απο μονη
που ελευθερια ολογυμνη μου απλωνει
αυτη η ανασα που λεει ζωη
αυτη την υπαρξη απο τη γυμνη πνοη
ειναι αυτη ηλεξη
που εχω διαλεξει.

12

Ω θεε ω ζωη μου
ω πετρα ω πνοη μου
προσφωνηση
φωνηση
φωνη
που αναφωνεισαι
να πραγματοποιεισαι.

13

Εγω ειμαι αυτο που ειναι εκεινο
που κοσμος γινεται
και μου αφηνεται
μονος να μεινω
που παω και παει
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και να κοιταζομαι που με κοιταει.

14

Ειμαι δικος μου
κι αυτη μου η ζωη
δικη του πνοη
κι ο θανατος μου
ειναι του κοσμου
απουσια παρουσια
παρουσια απουσια
η μια του κοσμου ουσια.

15

Φιλικο το ζωο μ’ αγαπαει
εχθρικη μου η πετρα με χτυπαει
και καλο το ζωο γοα τροφη μου
αγαλμα η πετρα στην αφη μου

Τι χαριτωμενα που λυγαει το χορταρι
τι ομορφια ο κοσμος εχει παρει
ολα ειναι γινωμενα με σοφια
το καθε τι εχει μια αιτια.

Η ομορφια παντου μου μ’ αναπαυει
μονη της η ζωη αρχιζεται και παυει
κεντρο του κοσμου και τον μεγαλωνω
εξω απ’ αυτον τη δυναμη μου απλωνω.

Κι ομως και το αμμουδακι που κυλαει
αλλη εχει γλωσσα που μιλαει
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γλωσσα γυμνη
πιο πολυ απο απλη.

Κι ουτε για μενα ειναι γλωσσα
καλυτερα ας σωπαινω
που οσα κι αν λεω κι αλλα τοσα
στη μοναξια του νου βγαινω.

Λοιπον ας μενω να κοιτω
τον τοπο που πατω
ωραια ν’ αναπνεω
και με τον ανεμο να πνεω

κι ολη η σοφια εκεινη
ας εινει γαληνη.

16

Βλεπω το νερο βλεπω τη ροη
βλεπω το φυτο να μεγαλωνει
νατο το πουλι που με κοιταει ζωη
σ’ ολη την πνοη τα φτερα του απλωνει.

Και τα λεω εδω μια εικονα εγω
ευκολα και καθαρα μ’ ολα να μιλαει
να πεταει πουλι να κοιταει νερο
και με μια ματια ολα να κοιταει.

Μονο μια ματια που ολα τα κρατει
ενωμενα αυτα στη γλυκια γαληνη
να μιλαει της ζωης και την πλαση αυτη
και εικονα απλα ολα εχουν γινει.
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17

Γνωριζουνε τα πραγματα τη γνωση
αφου που θελουμε την εχουν δωσει
και ολη η μεγαλη μας σοφια
ειναι μοναχα μια μικρη τους ιστορια
και μενουνε ολα ωραια ιδια
με τα δικα μας παιζοντας παιχνιδια
με τις αιτιες εξηγησεις και σοφιες
κι ολες αυτες τις ιστοριες
αυτων μα των ωραιων ονοματων
επανω στη γαληνη των πραγματων
που λαμπουνε και τωρα εδω
μ’ αυτο μου το ωραιο τους εγω.

18

Η πετρα η οραση η συναισθηση η γαληνη
αυτο που μονο του να ειμαι εδω μ’ αφηνει
αυτο που ειναι μονο ετσι κι οχι αλλιως και μενει
πραγματικο και οικειο απλα αφημενη
για ολα οσα πω ελευθερη τους και γυμνη τους
πραγματικον και οικειον και γυμνο τους ποιητη
τους
γι’ αυτο που ειναι μονο αυτο
αορατο και ορατο ασυναισθητο συναισθητο
γαληνη.

19

Αφη της πετρας του αρωματος του χορταριου
της ροης του νερου της γλυκας του καρπου
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των ωραιων οραματων
αισθηση μου της οντοτητας των πραγματων
που ειναι ανασαινω
που ειμαι μαθαινω
και ειμαι υποκειμενο
αυτο το αντικειμενο
εσυ λουλουδι
εγω τραγουδι
το λουλουδι του τραγουδιου
το τραγουδι του λουλουδιου
και ζω φυση
αυτο που μ’ εχει αφησει
να ειμαι δικος μου
το ειναι του κοσμου
μια λευκη πετρουλα
μια γλυκια στιγμουλα
κι ο,τι γινεται
μου αφηνεται
που κοιταζω
αυτο που μοιαζω.

20

Εσυ που εισαι εγω απ’ τη σπηλια ως τ’ αστερια
που πραγματοποιεις τη φυση σου με νου και με
τα χερια
εσυ που ειμαι εγω και υπαρξη και ανυπαρξια
κι ετσι μου αντιλαμπεται η αιωνια παρουσια
εσυ κι εγω ενα μια φυση
που η μονι φυση εχει αφησει
εγω δικος σου εσυ δικος μου
ενα δικο στα πραγματα του κοσμου
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που ολο γινεται
ολο αφηνεται
με καθε τι
το καθε τι
απο λουλουδι ωςτραγουδι
κι ενα τα μονα
δικη του εικονα.

21

Οσα εγιναν γινονται θα γινουν
ολα εμειναν θα μεινουν
και που νοηθηκαν θα νοηθουνε
που μιληθηκαν θα μιληθουνε
που γραφτηκαν θα γραφτουνε
ολα αυτα
απτα και νοητα
ετσι αλλιως μικρα μεγαλα
μια σταλα.

22

Αυτου του τραγουδιου ο ρυθμος
ρυθμιστικος αναπαλμος
αυτη η αισθηση απο μονη
που ελευθερια ολογυμνη μ’ απλωνει
αυτη η ανασα που με λεει ζωη
αυτης της υπαρξης απο γυμνη πνοη
ειναι αυτη η λεξη
που εχω διαλεξει.
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23

Ειμαι δικος μου των πραγματων
ολων των δικων τους ονοματων
ειμαι δικος μου του κοσμου
ο εαυτος του ειναι δικος μου
τα ονοματα του ολα δικα του
σ’ αυτο το ενα που ειναι το κανενα
που αφηνεται και τ’ολο γινεται
λοιπον εδω αυτος μου
ζωη μουθανατος μου
πνοη ανεμου εαυτε μου
να το λουλουδι
ελα τραγουδι.

24

Το κλαδι αγαπαει το μπουμουκι το μπουπουκι το
λουλουδι αγαπαει
το λουλουδι αγαπαει το αρωμα το αρωμα την
περαλουδα μιλαει
η απουσια αγαπαει την παρουσια η παρουσια
αγαπαει την απουσια
το ενα αγαπαει το αλλο η αγαπη ειναι η ουσια
η αγαπη ειναι ειμαι και το ειμαι ειναι εσυ μαζι
το εσυ ειναι εγω εγω κι εσυ να ζει.

25

Τι ειναι η ζωη στην απειροτητα
τι ειναι το απειρο με την πραγματικοτητα
τι ειναι κι αν το λεω κι ανν τ’ονομαζω
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αυτο το πραγμα τωρα που κοιταζω
πως να οριζουν την αληθεια της αφης μου
αυτα τα λογια της ατελειωτης γραφης μου
ολα οπως ειναι απαντανε
οταν τα βαζω να μιλανε.

26

Αερακι ο κοσμος με πνεει
να τον κανω ζωη μου μ’ εμπνεει
να γινομαι ολοτελα εγω δικος μου
και η πνοη του κοσμου να ειναι φως μου
η παρουσια του ν’ αφηνεται και αφη μου
μ’ αυτη την ποιηση γραφη του απο γραφη μου.

27

Ειναι δικο μου το λουλουδι
που μου γενναει το τραγουδι
ειναι δικο μου το τραγουδι
που μου γενναει το λουλουδι
αυτο ολο το δικο μου
μου γενναει τον εαυτο μου
κι ολος αυτος ο εαυτος μου
οχι δεν ειναι δικος μου
που ολο το δικο μου που συμβαινει
τιποτα αληθεια δε σημαινει
και να
το λουλουδι λουλουδι
το τραγουδι τραγουδι.
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28

Ωραιο το λουλουδι
γυμνο απο τραγουδι
γυμνο κι απο μενα.
ενα και κανενα.

29

Κραταει η πετρα το χρονο
καθως της τον διπλωνω
τον κυλαει καθως της τον απλωνω
και το χρονο αφηνει μονο
εναν γυμνον αερα
που χανεται περα
στην ωραια γυμνοτητα
την απλοτητα.

30

Υπαρχει αυτη η ποιηση της στιγμης
να η πραγματικοτητα της ζωης
κι οσο γινεται η αναμενεται
να η ζωη που φαινεται
ολο γυμνα αισθηματα
ολο καλα ποιηματα.

31

Στον ανεμο οσα γινονται οσα ζω πανω στο χωμα
ζωη του κοσμου σωμα του αυτο το σωμα
πνεουν τη γνωση πνοη με την αναπνοη μου
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γλυκια αναγνωριση του κοσμου κι αναγνωριση
μου
η αναπνοη να δινει
μοναχη τη γαληνη.

32

Ηχος γραφη τ’ ονομα μου
πραγματα του κοσμου
που γινονται εαυτοςμου
κι ειναι δικοτου το αναστημα μου.

Στεκομαι λοιπον οπθος στη ζωη
περναω τον οριζοντα και με περναει
κι ελευθερα η πνοη μ’ οδηγει
που η ζωη μου ερχεται και παει.

33

Οπως κοιταζοντας με ομορφη μ’ αναγνωριζεις
τον κοσμο παρουσια μιας ματιας μου συνοψιχεις.

34

Α ποσο η ομορφια πραγματικη
που ειναι τ’ ομορφο πραγματικο
και ειναι η ομορφια του ολοκληρωτική
και τ’ ομορφο παρον και τελικο.

Ετσι ειναι που γινεται η ομορφια γυμνοτητα
του λουλουδιου της ποιησης και η δικη σου
ωραια μου γλυκια πραγματικοτητα
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που η υπαρξη σου γινεται γραφη μου.

Ελα μου πετρα στοχασμε μονη γαληνη
που υπαρχουμε απτα εδω και τωρα
να μενουν ολα οπως παντα εχουν μεινει
απ’ τη γυνμνη στιγμη μας κι αυτη την ωρα.

35

Σαν κατι απο παντου και πουθενα να με κοιταζει
που σαν εγω και οχι εγω και τιποτα δε μοιαζει
και ειναι ολα αυτα μοναχα μια οικειοτητα
που ας την πω μια ανασα μοναχη
πραγματικοτητα.

36

Μια κινηση μια ιδεα μια ματια κσι ειναι
ολα απτα το μονο αυτο το ενα
και ειναι ολα να πραγματικα
εγω μ’ αυτα κι αυτα απτα μενα.

37

Ε γιατι γραφω κι αναπνεω τωρα εδω
μα για το ειναι και που ειμαι για να ιδω.

38

Τ’ ακουμπήματα αισθηματα
τα αισθηματα συναισθηματα
τα συναισθηματα νοηματα
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τα νοηματα ανανοηματα
τ’ ανανοηματα γενηματα
τα γενηματα ποιηματα
ακουμπηματα ποιηματα
ποιηματα ακουμπηματα.

39

Α να βλεπω την αληθεια μου
ζωη την ειμαι πια συνηθεια
και με τη γλωσσα πραγμα κανω
αυτο που με την αληθεια φτανω
κι ετσι η συνηθεια
γυμνωνεται την αληθεια.

40

Λοιπον ειναι ολα οπως ειναι
κι ολα μου λενε οπως ειαι μεινε
μα εγω μοναχος κι επειτα ρωταω
τι εχω να κανω απ’ το να κοιταω
ε να μου λενε ο,τι κι αν κανεις
σ’ αυτο που εισαι μ’ ολα σου θα φτανεις.

41

Λοιπον εοναι ολα οπως ειναι
κι ολα μου λενε οπως εισαι γινε
μα εγω μοναχος επειτα ρωταω
τι εχω να κανω απ’ το να κοιταω
ε να μου λενε ο,τι που κανεις
σ’ αυτο που εισαι μ’ ολα σου θα φτανεις.
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42

Για να φυγω απο δω που θα παω
δεν υπαρχει που ουτε εδω που κοιταω
ολα αυτα που τα εχω για τοπο
πανε μονο στης σκεψης τον τροπο
κι ετσι αν στο τιποτα ωραια αφεθω
με το ειναι γλυκα θα ενωθω
που με η σκεψη με δινει
με το ειναι αυτη να μ’ αφηνει.

43

Να ενα αλλο ποιημα
κι η γραφη του το τιμημα
ασ’ το να σβησει
την αφη του ν’ αφησει.

44

Η μνημη κραταει το βιωμα
καλα στο δικο της ιδιωμα
σε ποθο γλυκα το αλλαζει
και χρονο το μεταφραζει
το παρον μου να γινεται μονο.

45

Οχι και να δεν εχει η φυση
υπαρχει αυτο που εχει ορισει
κι αν τωρα εγω γι’ αυτο μιλαω
ειναι που να λεω πως που την κοιταω.
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46

Σε οσα βλεπω κατι αφηνω
σε οσα παιρνω κατι αφηνω
κι αυτο το κατι
δεν το βλεπει ματι
αφεση δοση
δεν ξερει η γνωση
που βλεπεται κι αφηνεται
που παιρνεται και δινεται
το κατι που γινεται
παρουσια κι απουσια
το κατι ουσια
αυτο το ανωνυμο
των ολων επωνυμο
να
η πετρα
η σταλα
το ποιημα.

47

Αυτο που αναγνωριζεται μαζι μου
και ολα τ’ αγαπαει υπαρξη κι ανυπαρξια
που γινεται πνοη για τη φωνή μου
γι’ αυτη μου εδω την παρουσια
αυτη η αναγνωριση που μ’ ονομαζει
γινεται ενα
με μενα
που μου μοιαζει.
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48

Αυτο που γινεται
φευγει κι αφηνεται
περναει ειναι δεν ειναι
μου λεει μεινε.

49

Ολο κατι με κοιταζει
που εγω του εγω μοιαζει.

50

Προσωπο ειναι η παρουσια των πραγματων
παρουσια ειναι το πραγμα των ονοματων
ολα τα προσωπα τα προσωπα το προσωπο μου
κι ολα τα ονοματα το δικο μου
εγω η ερωτησή μου
εσυ η απαντησή μου
η απουσια σου παρουσια μου
η παρουσια σου απουσια μου
ετσι το απροσωπο προσωπο
και το προσωπο απροσωπο
που αφήνει
η γαλήνη.

51

Αφήνομαι στο χωμα στο νερο στον αερα
αφήνομαι στο φως στον ήλιο στ’ αστερια
αφήνομαι στη νυχτα και στη μερα
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αφήνομαι στο νου μου και στα χερια.

Στην αφεμα αφήνομαι μ’ αυτα να μου μιλαει
και μονο εκει που ξερει αυτο με κυλαει
στον τοπο που ουτε ερχεται ουτε παει.

52

Περπαταω κοιταω μιλαω
εγω μου οπου κι αν παω
μ’ ολα αυτα που ειναι αφημενα
οπως υπαρχω που υπαρχουν με μενα

ειμαστε ολα του κοσμου
κι ειμαι δικος του ειναι δικος μου
κι ετσι γινονται τα αισθηματα νοηματα
τα νοηματα μιληματα
τα μιληματα ποιηματα.

52

Ειναι ολα καλα γιατι ειναι
ολα ειναι γιατι ειναι καλα
ειναι λοιπον τα δυο ενα
οπως ειναι το ενα με μενα
ετσι λοιπον μ’ ολα μενω
γιατι τιποτα δεν περιμενω.

53

Πως ενα πραγμα για ολα μιλαει
πως μια σταγονα προσωπο με κοιταει
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πως μια εικονα ειναι ολα οπως ενα
πως ειναι το τιποτα ολα και κανενα
πως ειμαι ναι και οχι αυτο το γραφτο
πως ειναι προσωπο το τιποτα αυτο
πως τιποτα δεν ειναι και ολα τα κανει
πως μια γυμνή στιγμή για ολα φτανει;
Ε, καπως.

54

Αχ ζω κι αυτο ειναι σπουδαιο
μα μήπως εχω αλλο νεο
να οπως περα μου κοιταζω
πως ειμαι εδω και πως δεν ειμαι μοιαζω
κι αυτο το εγω
ειναι δεν ειναι εγω.

55

Σε τουτη τωρα τη γωνια του κοσμου
βρισκομαι και μιλαω μοναχος μου
τι καθομαι και περιμενω
δεν ειναι κατι ουτε δικο ουτε ξενο
αφου κι αυτος ο στοχασμος μου
αν ειναι κατι ειναι του κοσμου
και οπως ειμαι μοναχος
ο κοσμος ειναι αυτος
οπως το νερο κυλαει
ετσι η φωνή μου μου μιλαει
λοιπον ας μενω ετσι μαθημενος
και μαθητής και μαθημα μου αφημενος
αφου οπως ειμαι μοναχος
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ετσι ο κοσμος ειναι αυτος
και οπως το να, ειναι
ετσι μου λεει μεινε.

56

Η απουσια ειναι της παρουσιας
η παρουσια ειναι της απουσιας
παρουσια κι απουσια ενα
ιδια οψη του κανενα
να η πετρα και εικονα
κι ουτε αυτα ειναι τα μονα
που οχι πετρα να λουλουδι
οχι πραγμα να τραγουδι
και να που υπαρχει το ποιημα αυτο
γραφη ενωμενη με χαρτι λευκο
και η διαβαστει η δε διαβαστει
ειναι εικονα αορατη η ορατη
αφηνεται
οπως σβηνεται.
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Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ

1

Βγαινει το κυμα απ’ τον οριζοντα
της θεσης μου
η θεση μου ειναι η οποια θεση
με τον οποιο οριζοντα
η θεση μου ο οριζοντας και η παρουσια μου
μπορω ν’ αλλαζω θεση και οριζοντα
μπορω να βγαινω απ’ τον οριζοντα
ειμαι πριν απ’ τη θεση πριν απ’ τον οριζοντα
μπορω να παω οπου θελω
να κανω οριζοντα και θεση
να μην ειναι θεση και οριζοντας
να παω και εδω και εκει
μαζι
να ειμαι θεση και οριζοντας
μαζι
κι εξω τους
μαζι
εξω και μεσα
μαζι
ανυπαρξια και υπαρξη
μαζι
αυτο κι εκεινο
μαζι
εδω και παντου και πουθενα
μαζι
να εδω ζωη και θανατος μου
κι εξω τους
ολοκληρη η ολη ελευθερια
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δοσμενη
μπορω μονο να την εχω
για εδω η η για εκει
γι’ αυτο η για κεινο
ετσι κι αλλιως
ενα η δυο η τιποτα
μπορω το δοσμενο
ειμαι δοσμενος ετσι
οπως το κυμα βγαινει μπαινει απ’ τον οριζοντα
η ωραιοτητα
αυτη.

2

Μεσα κι εξω
πετρα μου.

3

Ω προσωπο.

4

Ολα οπως ειναι
το πως παρουσια τους.

5

Οπως θελω θελεται
οπως θελεται θελω
το πως οπως
το οπως πως.
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6

Τα λογια λενε τα πραγματα
τα πραγματα δε λενε τα λογια
τα πραγματα δε λενε
τα λογια κανουν τα πραγματα
τα πραγματα δεν κανουν τα λογια
τα πραγματα δεν κανουν
τα πραγματα αμεσα
ειναι με ολα
και μ’ αυτο το εγω
ειμαι αμεσος με ολα
η αμεσοτητα ειναι
και αναγνωριζομαι
αναγνωριζεται
γαληνη.

7

Ο κοσμος των πραγματων
ο κοσμος των λεξεων
και ο ηχος των πραγματων
η γραφη των λεξεων
και η γραφη του ηχου
ο ηχος της γραφης
η γραμμη
περιγραμμα και περιγραφη
του πραματος και του γραμματος
αυτου του ενος κοσμου
που αναγνωριζεται
κοσμος προσωπο
ως το προσωπο μου
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θεωμενη αμεσοτητα.

8

Πριν κοσμος
τιποτα
μετα κοσμος
τιποτα
οσο κοσμος
ολα
τι ολα
τι τιποτα
τι κοσμος
τι ερωτηση
πετρα της παλαμης.

9

Καθε λεξη
την παιρνει ο ανεμος
καθε σκεψη
ειναι λεξη
ο ανεμος χαϊδευει το χωμα
η αισθηση με πραγματοποιει
και μ’ αφηνει
α ωραια αφεση με τον ανεμο
ας υπαρχω
παρουσια λεξικης αισθησης.

10

Υπαρξη
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παρουσιας απουσιας
μνημης αμνησιας
καταφασης αρνησης
λογων των λεγομενων
οντα των λογων
ελευθερια οντων λογων
αυτο εδω.

11

Κιονας στο χωμα
κι εγω του ζω.

12

Αρωμα
ελευθερια.

13

Καλα
ειμαι του τοπιου
του τοπου
θελω να το πω
ετσι οπως λεγεται που υπαρχει
λεγομενο για ν΄ αφηνεται
απο αυτα τα ματια της παρουσιας
ν’ αφηνεται να μην παιρνεται
καλα
ειναι ο τοπος
που λεγεται ν’ αφηνεται
οπως μ’ αφηνει
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παροντα
αφημενη υπαρξη
της παρουσιας
αυτης της παρουσιας του.

14

Μια πετρα
ενα αερακι
ο,τι αλλο
ολα
ολοκαθαρα
απο οντας
ως τη γυμνοτητα της παρουσιας.

15

Δε μας κυριαρχουν οι λεξεις
δικες μας ειναι
τις αλλαζουμε οπως θελουμε
μ’ αυτη την αισθηση
του ολα καλα
ολα οπως ειναι
αυτο
το γαληνιαιο
ολα ωραια
ολα οπως με λενε.

16

Ανταποκρινομαι στα πραγματα
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ανταποκρινομαι στη γυαλιστερη πετρα
ανταποκρινομαι στο πουλι που με κοιταζει
ανταποκρινομαι στο τωρινο λαμπρο αστρο
ανταποκρινομαι στη μνημη και στη ληθη
ανταποκρινομαι στην αισθηση εαυτου
ανταποκρινομαι μην ειμαι
ανταποκρινομαι σ’ αυτη την ανταποκριση
ανταποκρινομαι με τη ζωη.

17

Κινηση χορταρι
κυμα νερο
πεταγμα πουλι
η χειρονομια μου
να η γλωσσα μονη της.

18

Η ζωη
συμφωνη.

19

Το πραγμα
δε ντυνεται γδυνεται
ειναι πραγματικο.

Λεω
αυτη η πετρα
ανωνυμα
με τη ζωη μου.



412412

Λεω
ερωτας
το εγω και το εσυ.

Λεω
λεγομενος.
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Δ. ΠΑΛΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

Αυτο το αλλο που ειμαι με το εγω
κι ετσι ζωη του γινομα εδω
ειναι που μ’εχει κοσμο και γαληνη
και τη ζωη μια παρουσια του αφηνει
να παιρνει και να δινει.

2

Ζωη μοσχοβολαει το λουλουδι
και του απανταει αναγνωριση τραγουδι
στα πλατη απλωμενο το πουλι πεταει
κι η οψη των πραγματων του απανταει
κι εγω δικος αφηνομαι
στο ο,τι γνεται να γινομαι.

3

Αυρες σκιρπουν οι μνημες μου χωρις εμενα
ωραια αροματα ελευθερα αφημενα
σ’ αισθηματα σε σκεψεις σε λουλουδια
να γινονται ονειρα οραματα τραγουδια.

4

Ουτε γνωση ουτε φωτιση ουτε αποκαλυψη
αφου σε τιποτα δεν υπαρχει καμια καλυψη
και ειναι ολα οπως ειναι και φανερα
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και ειμαι οπως ειναι κοντα μου και καθαρα
κι η γνωση φωτιση αποκαλυψη ειναι στ’ αληθεια
η μεγαλυτερη απ’τις συνηθειες μου κακη
συνηθεια.

5

Τη γλωσσα μου ολοκληρη στην πετρα ζυγωνω
και ολα τα λογια της ενα ενα τελειωνω
και φευγει τ’ ονομα τους φευγει τ’ ονομα μου
το ανειπωτο ανωνυμο μονο κοντα μου
ετσι απο μονο του το ολο σωπαινει
η γλωσσα μαζι του μαζι μου να μενει.

6

Ο κοσμος του νου μου ενα
με το νου μου του κοσμου κανενα
ενα κανενα
λαθος και σωστο
για ετσι και γι’ αυτο
γι’ αρχη και τελος σκοπο κι αιτια
για τη ζωη και αζωια
μα η αληθεια μια
δεν ειναι κοσμος του νου ουτε νους του κοσμου
κι ουτε δικος μου
ειναι του κοσμου
κι οσα κι αν λεει η γλωσσα
ολα αυτα τα τοσα
δε μιλαω κι απανταω
με στιγμη τη ζωη τελεια λευκη
μοναδικη
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που παιρνει δινει καταπινει
δική ζωη.

7

Ολα πως εγιναν πως γινονται εχω μαθει
κι ετσι απο μονος μου στο τελος το εχω παθει
που οσο το μαθημα τις γνωσεις μου πληθαινει
τοσο η γνωση των πραγματων μονη μενει
πως εχει πια ο κυκλος ολοκληρωθει
κι εχει η εικονα πια φανερωθει
και να με
μονος με μονη την ουσια
η παρουσια.

8

Ο κοσμος του νου μου ενα
με τον κοσμο του νου μου κανενα
κανενα κι ενα
για ετσι και γι’ αυτο
για λαθοςκαι σωστο
γι’ αρχη και τελος
ζωη κι αζωια
μα η αληθεια μια
δεν ειναι κοσμος του νου
ουτε νους του κοσμου
κι αυτος μου ο δικος μου
ειναι του κοσμου
κι οσα κι αν λεει η γλωσσα
τοσα κι αλλα τοσα
δε μιλαω κι απανταω
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με στιγμη τη ζωη
οσα δινει να τα καταπινει
μια τελεια λευκη
μοναδικη δικη.

Η απουσια ειναι της παρουσιας
η παρουσια ειναι της απουσιας
παρουσια κι απουσια ενα
ιδια οψη του κανενα
να η πετρα και εικονα
κι ουτε αυτα ειναι τα μονα
που οχι πετρα να λουλουδι
οχι πραγμα να τραγουδι
και να που υπαρχει το ποιημα αυτο
γραφη ενωμενη με χαρτι λευκο
και η διαβαστει η δε διαβαστει
ειναι εικονα αορατη η ορατη
αφηνεται
οπως σβηνεται.

9

Το χωμα μπαινει στο νερο
και το νερο στο χωμα
βγαινει το χορτο καθαρο
και καθαρο το σωμα.

Κυλαει η πετρα λαμπερη
στη φωτεινη αιθρια
ολος ο κοσμος να χαρει
γυμνη την παρουσια.
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Υπαρχουν ολα σιωπηλα
ολοκληρα και μονα
ωραια ολα ολα καλα
στον ανοιχτο αιωνα.

10

Η γλωσσα αυτη του σωματος μου
ειναι κι αυτη ολη του κοσμου
κινημα μιλημα γραφη
αισθηση οποια φανερη κρυφη
ειναι οπως το λουλουδι
η του πουλιου τραγουδι
οπως μετο νερο η σταλα
και τα μικρα για τα μεγαλα
κι ετσι τα ολα ειμαι εγω
μα το εγω ειμαι αυτο
κι αυτο το ποιημα
δικο του αντιποιημα.

11

Αυτος του τραγουδιου ο ρυθμος
ρυθμιστικος αναπαλμος
αυτη η αισθηση απο μονη
που ελευθερια ολογυμνη μου απλωνει
αυτη η ανασα που λεει ζωη
αυτη την υπαρξη απο τη γυμνη πνοη
ειναι αυτη ηλεξη
που εχω διαλεξει
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12

Ω θεε ω ζωη μου
ω πετρα ω πνοη μου
προσφωνηση
φωνηση
φωνη
που αναφωνεισαι
να πραγματοποιεισαι.

13

Εγω ειμαι αυτο που ειναι εκεινο
που κοσμος γινεται
και μου αφηνεται
μονος να μεινω
που παω και παει
και να κοιταζομαι που με κοιταει.

14

Ειμαι δικος μου
κι αυτη μου η ζωη
δικη του πνοη
κι ο θανατος μου
ειναι του κοσμου
απουσια παρουσια
παρουσια απουσια
η μια του κοσμου ουσια.
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15

Φιλικο το ζωο μ’ αγαπαει
εχθρικη μου η πετρα με χτυπαει
και καλο το ζωο γοα τροφη μου
αγαλμα η πετρα στην αφη μου

Τι χαριτωμενα που λυγαει το χορταρι
τι ομορφια ο κοσμος εχει παρει
ολα ειναι γινωμενα με σοφια
το καθε τι εχει μια αιτια.

Η ομορφια παντου μου μ’ αναπαυει
μονη της η ζωη αρχιζεται και παυει
κεντρο του κοσμου και τον μεγαλωνω
εξω απ’ αυτον τη δυναμη μου απλωνω.

Κι ομως και το αμμουδακι που κυλαει
αλλη εχει γλωσσα που μιλαει
γλωσσα γυμνη
πιο πολυ απο απλη.

Κι ουτε για μενα ειναι γλωσσα
καλυτερα ας σωπαινω
που οσα κι αν λεω κι αλλα τοσα
στη μοναξια του νου βγαινω.

Λοιπον ας μενω να κοιτω
τον τοπο που πατω
ωραια ν’ αναπνεω
και με τον ανεμο να πνεω
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κι ολη η σοφια εκεινη
ας εινει γαληνη.

16

Βλεπω το νερο βλεπω τη ροη
βλεπω το φυτο να μεγαλωνει
νατο το πουλι που με κοιταει ζωη
σ’ ολη την πνοη τα φτερα του απλωνει.

Και τα λεω εδω μια εικονα εγω
ευκολα και καθαρα μ’ ολα να μιλαει
να πεταει πουλι να κοιταει νερο
και με μια ματια ολα να κοιταει.

Μονο μια ματια που ολα τα κρατει
ενωμενα αυτα στη γλυκια γαληνη
να μιλαει της ζωης και την πλαση αυτη
και εικονα απλα ολα εχουν γινει.

17

Γνωριζουνε τα πραγματα τη γνωση
αφου που θελουμε την εχουν δωσει
και ολη η μεγαλη μας σοφια
ειναι μοναχα μια μικρη τους ιστορια
και μενουνε ολα ωραια ιδια
με τα δικα μας παιζοντας παιχνιδια
με τις αιτιες εξηγησεις και σοφιες
κι ολες αυτες τις ιστοριες
αυτων μα των ωραιων ονοματων
επανω στη γαληνη των πραγματων
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που λαμπουνε και τωρα εδω
μ’ αυτο μου το ωραιο τους εγω.

18

Η πετρα η οραση η συναισθηση η γαληνη
αυτο που μονο του να ειμαι εδω μ’ αφηνει
αυτο που ειναι μονο ετσι κι οχι αλλιως και μενει
πραγματικο και οικειο απλα αφημενη
για ολα οσα πω ελευθερη τους και γυμνη τους
πραγματικον και οικειον και γυμνο τους ποιητη
τους
γι’ αυτο που ειναι μονο αυτο
αορατο και ορατο ασυναισθητο συναισθητο
γαληνη.

19

Αφη της πετρας του αρωματος του χορταριου
της ροης του νερου της γλυκας του καρπου
των ωραιων οραματων
αισθηση μου της οντοτητας των πραγματων
που ειναι ανασαινω
που ειμαι μαθαινω
και ειμαι υποκειμενο
αυτο το αντικειμενο
εσυ λουλουδι
εγω τραγουδι
το λουλουδι του τραγουδιου
το τραγουδι του λουλουδιου
και ζω φυση
αυτο που μ’ εχει αφησει
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να ειμαι δικος μου
το ειναι του κοσμου
μια λευκη πετρουλα
μια γλυκια στιγμουλα
κι ο,τι γινεται
μου αφηνεται
που κοιταζω
αυτο που μοιαζω.

20

Εσυ που εισαι εγω απ’ τη σπηλια ως τ’ αστερια
που πραγματοποιεις τη φυση σου με νου και με
τα χερια
εσυ που ειμαι εγω και υπαρξη και ανυπαρξια
κι ετσι μου αντιλαμπεται η αιωνια παρουσια
εσυ κι εγω ενα μια φυση
που η μονι φυση εχει αφησει
εγω δικος σου εσυ δικος μου
ενα δικο στα πραγματα του κοσμου
που ολο γινεται
ολο αφηνεται
με καθε τι
το καθε τι
απο λουλουδι ωςτραγουδι
κι ενα τα μονα
δικη του εικονα.

21

Οσα εγιναν γινονται θα γινουν
ολα εμειναν θα μεινουν
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και που νοηθηκαν θα νοηθουνε
που μιληθηκαν θα μιληθουνε
που γραφτηκαν θα γραφτουνε
ολα αυτα
απτα και νοητα
ετσι αλλιως μικρα μεγαλα
μια σταλα.

22

Αυτου του τραγουδιου ο ρυθμος
ρυθμιστικος αναπαλμος
αυτη η αισθηση απο μονη
που ελευθερια ολογυμνη μ’ απλωνει
αυτη η ανασα που με λεει ζωη
αυτης ης υπαρξης απο γυμνη πνοη
ειναι αυτη η λεξη
που εχω διαλεξει.

23

Ειμαι δικος μου των πραγματων
ολων των δικων τους ονοματων
ειμαι δικος μου του κοσμου
ο εαυτος του ειναι δικος μου
τα ονοματα του ολα δικα του
σ’ αυτο το ενα που ειναι το κανενα
που αφηνεται και τ’ολο γινεται
λοιπον εδω αυτος μου
ζωη μουθανατος μου
πνοη ανεμου εαυτε μου
να το λουλουδι
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ελα τραγουδι.

24

Το κλαδι αγαπαει το μπουμουκι το μπουπουκι το
λουλουδι αγαπαει
το λουλουδι αγαπαει το αρωμα το αρωμα την
περαλουδα μιλαει
η απουσια αγαπαει την παρουσια η παρουσια
αγαπαει την απουσια
το ενα αγαπαει το αλλο η αγαπη ειναι η ουσια
η αγαπη ειναι ειμαι και το ειμαι ειναι εσυ μαζι
το εσυ ειναι εγω εγω κι εσυ να ζει.

25

Τι ειναι η ζωη στην απειροτητα
τι ειναι το απειρο με την πραγματικοτητα
τι ειναι κι αν το λεω κι ανν τ’ονομαζω
αυτο το πραγμα τωρα που κοιταζω
πως να οριζουν την αληθεια της αφης μου
αυτα τα λογια της ατελειωτης γραφης μου
ολα οπως ειναι απαντανε
οταν τα βαζω να μιλανε.

26

Αερακι ο κοσμος με πνεει
να τον κανω ζωη μου μ’ εμπνεει
να γινομαι ολοτελα εγω δικος μου
και η πνοη του κοσμου να ειναι φως μου
η παρουσια του ν’ αφηνεται και αφη μου
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μ’ αυτη την ποιηση γραφη του απο γραφη μου.

27

Ειναι δικο μου το λουλουδι
που μου γενναει το τραγουδι
ειναι δικο μου το τραγουδι
που μου γενναει το λουλουδι
αυτο ολο το δικο μου
μου γενναει τον εαυτο μου
κι ολος αυτος ο εαυτος μου
οχι δεν ειναι δικος μου
που ολο το δικο μου που συμβαινει
τιποτα αληθεια δε σημαινει
και να
το λουλουδι λουλουδι
το τραγουδι τραγουδι.

28

Ωραιο το λουλουδι
γυμνο απο τραγουδι
γυμνο κι απο μενα.
ενα και κανενα.

29

Κραταει η πετρα το χρονο
καθως της τον διπλωνω
τον κυλαει καθως της τον απλωνω
και το χρονο αφηνει μονο
εναν γυμνον αερα
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που χανεται περα
στην ωραια γυμνοτητα
την απλοτητα.

30

Υπαρχει αυτη η ποιηση της στιγμης
να η πραγματικοτητα της ζωης
κι οσο γινεται η αναμενεται
να η ζωη που φαινεται
ολο γυμνα αισθηματα
ολο καλα ποιηματα.

31

Στον ανεμο οσα γινονται οσα ζω πανω στο χωμα
ζωη του κοσμου σωμα του αυτο το σωμα
πνεουν τη γνωση πνοη με την αναπνοη μου
γλυκια αναγνωριση του κοσμου κι αναγνωριση
μου
η αναπνοη να δινει
μοναχη τη γαληνη.

32

Ηχος γραφη τ’ ονομα μου
πραγματα του κοσμου
που γινονται εαυτοςμου
κι ειναι δικοτου το αναστημα μου.

Στεκομαι λοιπον οπθος στη ζωη
περναω τον οριζοντα και με περναει



427427

κι ελευθερα η πνοη μ’ οδηγει
που η ζωη μου ερχεται και παει.

33

Οπως κοιταζοντας με ομορφη μ’ αναγνωριζεις
τον κοσμο παρουσια μιας ματιας μου συνοψιχεις.

34

Α ποσο η ομορφια πραγματικη
που ειναι τ’ ομορφο πραγματικο
και ειναι η ομορφια του ολοκληρωτική
και τ’ ομορφο παρον και τελικο.

Ετσι ειναι που γινεται η ομορφια γυμνοτητα
του λουλουδιου της ποιησης και η δικη σου
ωραια μου γλυκια πραγματικοτητα
που η υπαρξη σου γινεται γραφη μου.

Ελα μου πετρα στοχασμε μονη γαληνη
που υπαρχουμε απτα εδω και τωρα
να μενουν ολα οπως παντα εχουν μεινει
απ’ τη γυνμνη στιγμη μας κι αυτη την ωρα.

35

Σαν κατι απο παντου και πουθενα να με κοιταζει
που σαν εγω και οχι εγω και τιποτα δε μοιαζει
και ειναι ολα αυτα μοναχα μια οικειοτητα
που ας την πω μια ανασα μοναχη
πραγματικοτητα.
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36

Μια κινηση μια ιδεα μια ματια κσι ειναι
ολα απτα το μονο αυτο το ενα
και ειναι ολα να πραγματικα
εγω μ’ αυτα κι αυτα απτα μενα.

37

Ε γιατι γραφω κι αναπνεω τωρα εδω
μα για το ειναι και που ειμαι για να ιδω.

38

Τ’ ακουμπήματα αισθηματα
τα αισθηματα συναισθηματα
τα συναισθηματα νοηματα
τα νοηματα ανανοηματα
τ’ ανανοηματα γενηματα
τα γενηματα ποιηματα
ακουμπηματα ποιηματα
ποιηματα ακουμπηματα.

39

Α να βλεπω την αληθεια μου
ζωη την ειμαι πια συνηθεια
και με τη γλωσσα πραγμα κανω
αυτο που με την αληθεια φτανω
κι ετσι η συνηθεια
γυμνωνεται την αληθεια.
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40

Λοιπον ειναι ολα οπως ειναι
κι ολα μου λενε οπως ειαι μεινε
μα εγω μοναχος κι επειτα ρωταω
τι εχω να κανω απ’ το να κοιταω
ε να μου λενε ο,τι κι αν κανεις
σ’ αυτο που εισαι μ’ ολα σου θα φτανεις.

41

Λοιπον εοναι ολα οπως ειναι
κι ολα μου λενε οπως εισαι γινε
μα εγω μοναχος επειτα ρωταω
τι εχω να κανω απ’ το να κοιταω
ε να μου λενε ο,τι που κανεις
σ’ αυτο που εισαι μ’ ολα σου θα φτανεις.

42

Για να φυγω απο δω που θα παω
δεν υπαρχει που ουτε εδω που κοιταω
ολα αυτα που τα εχω για τοπο
πανε μονο στης σκεψης τον τροπο
κι ετσι αν στο τιποτα ωραια αφεθω
με το ειναι γλυκα θα ενωθω
που με η σκεψη με δινει
με το ειναι αυτη να μ’ αφηνει.

43

Να ενα αλλο ποιημα
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κι η γραφη του το τιμημα
ασ’ το να σβησει
την αφη του ν’ αφησει.

44

Η μνημη κραταει το βιωμα
καλα στο δικο της ιδιωμα
σε ποθο γλυκα το αλλαζει
και χρονο το μεταφραζει
το παρον μου να γινεται μονο.

45

Οχι και να δεν εχει η φυση
υπαρχει αυτο που εχει ορισει
κι αν τωρα εγω γι’ αυτο μιλαω
ειναι που να λεω πως που την κοιταω.

46

Σε οσα βλεπω κατι αφηνω
σε οσα παιρνω κατι αφηνω
κι αυτο το κατι
δεν το βλεπει ματι
αφεση δοση
δεν ξερει η γνωση
που βλεπεται κι αφηνεται
που παιρνεται και δινεται
το κατι που γινεται
παρουσια κι απουσια
το κατι ουσια



431431

αυτο το ανωνυμο
των ολων επωνυμο
να
η πετρα
η σταλα
το ποιημα.

47

Αυτο που αναγνωριζεται μαζι μου
και ολα τ’ αγαπαει υπαρξη κι ανυπαρξια
που γινεται πνοη για τη φωνή μου
γι’ αυτη μου εδω την παρουσια

αυτη η αναγνωριση που μ’ ονομαζει
γινεται ενα
με μενα
που μου μοιαζει.

48

Αυτο που γινεται
φευγει κι αφηνεται
περναει ειναι δεν ειναι
μου λεει μεινε.

49

Ολο κατι με κοιταζει
που εγω του εγω μοιαζει.
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50

Προσωπο ειναι η παρουσια των πραγματων
παρουσια ειναι το πραγμα των ονοματων
ολα τα προσωπα τα προσωπα το προσωπο μου
κι ολα τα ονοματα το δικο μου
εγω η ερωτησή μου
εσυ η απαντησή μου
η απουσια σου παρουσια μου
η παρουσια σου απουσια μου
ετσι το απροσωπο προσωπο
και το προσωπο απροσωπο
που αφήνει
η γαλήνη.

51

Αφήνομαι στο χωμα στο νερο στον αερα
αφήνομαι στο φως στον ήλιο στ’ αστερια
αφήνομαι στη νυχτα και στη μερα
αφήνομαι στο νου μου και στα χερια.

Στην αφεμα αφήνομαι μ’ αυτα να μου μιλαει
και μονο εκει που ξερει αυτο με κυλαει
στον τοπο που ουτε ερχεται ουτε παει.

52

Περπαταω κοιταω μιλαω
εγω μου οπου κι αν παω
μ’ ολα αυτα που ειναι αφημενα
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οπως υπαρχω που υπαρχουν με μενα
ειμαστε ολα του κοσμου
κι ειμαι δικος του ειναι δικος μου
κι ετσι γινονται τα αισθηματα νοηματα
τα νοηματα μιληματα
τα μιληματα ποιηματα.

52

Ειναι ολα καλα γιατι ειναι
ολα ειναι γιατι ειναι καλα
ειναι λοιπον τα δυο ενα
οπως ειναι το ενα με μενα
ετσι λοιπον μ’ ολα μενω
γιατι τιποτα δεν περιμενω.\

53

Πως ενα πραγμα για ολα μιλαει
πως μια σταγονα προσωπο με κοιταει
πως μια εικονα ειναι ολα οπως ενα
πως ειναι το τιποτα ολα και κανενα
πως ειμαι ναι και οχι αυτο το γραφτο
πως ειναι προσωπο το τιποτα αυτο
πως τιποτα δεν ειναι και ολα τα κανει
πως μια γυμνή στιγμή για ολα φτανει;
Ε, καπως.

54

Αχ ζω κι αυτο ειναι σπουδαιο
μα μήπως εχω αλλο νεο
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να οπως περα μου κοιταζω
πως ειμαι εδω και πως δεν ειμαι μοιαζω
κι αυτο το εγω
ειναι δεν ειναι εγω.

55

Σε τουτη τωρα τη γωνια του κοσμου
βρισκομαι και μιλαω μοναχος μου
τι καθομαι και περιμενω
δεν ειναι κατι ουτε δικο ουτε ξενο
αφου κι αυτος ο στοχασμος μου
αν ειναι κατι ειναι του κοσμου
και οπως ειμαι μοναχος
ο κοσμος ειναι αυτος
οπως το νερο κυλαει
ετσι η φωνή μου μου μιλαει
λοιπον ας μενω ετσι μαθημενος
και μαθητής και μαθημα μου αφημενος
αφου οπως ειμαι μοναχος
ετσι ο κοσμος ειναι αυτος
και οπως το να, ειναι
ετσι μου λεει μεινε.

56

Τα ονοματα των πραμταων
και τα πραγματα των ονοματων
μαζι
πετρα και θεος
μαζι
ονοματα που λενε και ονοματα που γινονται
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αυτη η κοσμικη γλωσσα
που ανταποκρινεται αντανακλαση
και πλεει η γλωσσα πνεει
πνεεται
και λεγεται
κομικη αγαπη
αγπαπητικη αναπνοη
αυτου το κοσμου της παρουσιας.

57

Τα αισθηματα τγςη ζωης
ολοζωντανα ως την αοριστια
στην αφεση της αναπνοης
απ’τον ανεμο των πραγματων
που χαϊδευει απαλα το χερι
και φευγει οπως ερχεται
γαληνιος και μονβος και πραγματικος
τα αισθηματα της ζωης
την ονομαζουν δικη τους
ονοματα της αναπνοης
που παιζει αφηνει τη ζωη
ως τη γαληνη της πετρας
τα αισθηματα τα ονομαζουν ολα
και τ’ αφηνουν του ανεμου
ολοζωντανα
οπως ειναι πραγματικη η πετρα.

57

Αφηνω γλυκα τη γλωσσα μου στην αναπνοη μου
ειναι ωραια η εικονα με τα πραγματα
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μια γαληνη ανγνωρισης
που κοιταζει προσωπο
τελικης αναπαυλας.
Αναπαυομαι τη ζωη στα πραγματα
ναπαυλα της πραγματικοτητας
που παρεμβαλλεται προς τη γαληνη
απο τη γλωσσα.
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Ε. ΠΕΖΟΓΡΑΦΕΣ

Το αγνωστο μ’ απαλλασσει και με υψωνει επανω αποτα
συνορα και πλαισια του χρονουκαι του χωρου∙ επομενως με
υψωνει επανω αποκαθε εννοια φθορας∙ μου δινει τη
διαισθηση της αιωνιοτητας. Το ‘ιτιεχω μεσα σμου αυτή τη
διαισθηση μου αρκει για να’ μαι αιωνιος∙ ήδη ειμαι.

Νικος Ματθιοπουλος

1

Αυτο που θελω να πω με ξερει, γνωριζομαστε.
Αφου θελω να το πω, υπαρχει οπως υπαρχω.
Ομως αυτο το υπαρχει, οπως και το ειναι ειναι
μια λεξη, η τελευταια που μπορω να πω γι’ αυτο,
ενω δεν εχει τετια υποσταση, και μπορω, ετσι, να
το πω αρνητικα, με μια λεξη παλι, τη λεξη
αρνητικα.
Ενω λοιπον αυτο δε λεγεται, πρεπει να πω πως
υπαρχει, υφισταται, ειναι, διακρινοντας το απο το
δεν υπαρχει, δεν υιφσταται, δεν ειναι,
αποστερωντας του δηλαδή κατι, ενω αυτο ουτε
μπορει ουτε δε μπορει να στερηθει κατι. Ακομη
και που το λεω αυτο, μοιαζει καπως να το οριζω,
και προπαντος να το ξεχωριζω απο μενα, ενω
ουτε χωρια ουτε μαζι ειμαστε. Υπαρχει (να παλι
η λεξη!) ως αναμονή, που μας περιεχει.
Υπαρχουν μονο λεξεις, και μ’ αυτες που θελω το
λεω, ενω δε μπορουν οι λεξεις να το περιεχουν.
Ας το πουμε λοιπον μονο με την ακραια,
τελευταια οπως την αποφασιζουμε, λεξη υπαρχει.
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Και, για να απορροφηθει αυτή η λεξη ολοκληρη,
ας την πουμε κοσμο.
Ο κοσμος λοιπον. Με περιμενει λοιπον αυτος ο
κοσμος, που νατος, του ειμαι κι εγω, κοσμικος.
Τι θα πει αναμονή;
Λοιπον να, υπαρχει κατι, που κανει το ιδιο το
υπαρχει να υπαρχει, ακι πρεπει, ετσι, να το πω με
λεξεις, να το πω, αφου και ο λογος κοσμικος
ειναι. Ειναι λοιπον ενα αισθημα χωρις αισθηση,
ουτε καλο ουτε κακο, μονο που υπαρχει, και
αυτο αφήνεται σα μια γαληνια ολοκληρωση, σαν
ο κοσμος, εξω, ειναι δεν ειναι, αρχή και τελος,
παρουσια κι απουσια. Ενα αισθημα αναμονής και
πραγματωσης, που γινεται, γινομενο απο
αναμενομενο, και απο αυτο, αφου ετσι ειναι,
ερχεται μια ολοκλήρωση, που ονη της υφισταται
ως κοσμος, αυτος ο κοσμος. Γινεται απο
γινομενος.

2

Και ολα αυτα τα λογια; Ολος αυτος ο κοσμος,
με αυτα και με κεινα, κρυφα και φανερα, γνωστα
και αγνωστα, με τα λογια. Μα να, μπορει ο
κοσμος, με τα λογια, να μενει γυμνος απο λογια.
Μπορει να λεει αυτο και κεινο, καλο και κακο, κι
ουτε καλο και κακο, να λεει κατι και μ’ αυτο να
λεει πως θελει να πει κατι, να λεει πως κατι δε
λεγεται, και ετσι αυτο να υπαρχει και να
αναμενει, και να μη μπορει να το πει, να λεει
αρητα το ρητο, να το λεει αυτο, τωρα. Και να λεει
αυτο το αισθημα οτι, το που ολα ειναι οπως ειναι,
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χωρις σκεψεις, χωρις αρνήσεις, μ’ ενα αισθημα
που ειναι καθαρο απο ετσι κι αλλιως, καλο και
κακο, πιο αμεσο απο τη υπεβασή τους, αυτο να
ειναι το πραγματικο, που τα κανει ολα
πραγματικα, και δεν το εχει αναγκη να το κανει,
να κανει τον κοσμο, και να μην εχει αναγκη,
ομως, παντα, νατη, αυτή η αισθηση, που υπαρχει
με ολα, ως την πετρα και την ινα, προ-σκεψεις
και προ-αισθήματα και αισθηση. Και ολα
μαθαινονται απ’ τον κοσμο, και γεννιουνταυ οι
σκεψεις, και, μαζι, ο κοσμος δε μαθαινει. Αυτο
αισθημα, (που οπως το λεω ηχει οικειο και
γνωστο, γι’ αυτο μπορω να το πω, να ηχει οικειο
και γνωστο, εδω, στον κοσμο), και ερχονται ολα
γνωση, χωρις να τους ταυτιζεται ο κοσμος, και
εγω. Εμεις να τα κανουμε πολιτισμο, ομως ο
κοσμος να μενει ελευθερος απο αυτή τη γνωση
μου, απο το ετσι (ετσι κανει το νερο, ετσι γινεται
το πεταγμα, εστι εξηγειται αυτο και το αλλο, ετσι
ανακαλυπτεται αυτή η αρμονια, ως τη «χρυσή
τομή»), ομως αυτή η ερμηνεια, αυτή η παγιωση
γνωσης δεν ειναι καποια ουσια, γιατι ο κοσμος
δεν εχει ουσια και ερμηνεια, ειναι απλα και μονο
κοσμος, αυτή τη λεξη που μαθαινουμε, μας τη
μαθαινει ο κοσμος, οντας αμαθητος, και οντας
μονο το αισθημα, με αυτο οντας δικο του και,
μαζι, αδιαφορο του, ντυμενος του και γυμνος του,
και απαλλαγμενος, βεβαια, και απο αυτο ακομη.
Λοιπον μαθαινω, ας πουμε, πως αυτο το ζωο
κανει παντα αυτο, φερεται παντα ετσι και μονο
ετσι. Αυτο ειναι μαθηση, το μαθαινουμε απ’ τον
κοσμο. Μαθαινω, παλι, επειδή ειμαι δυαδικος
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(εχω δυο ματια, δυο ποδια, δυο χερια κλπ.), και
σκεφτομαι προσληπτικα, υποκειμενος με
αντικειμενο, δυαδικα (εγω εσυ-αυτο, ειναι δεν
ειναι, αρχή τελος, ζωή θανατος), και παω ετσι.
Μαθαινω απ’ τον κοσμο, με τον κοσμο. Ομως ο
κοσμος δεν ειναι για να μαθαινεται, το πως
μαθαινεται δεν τον κανει κοσμο, ειναι κοσμος
πριν απο τη μαθηση, και με τη μαθηση και χωρις
τη μαθηση, και ειναι η μαθηση πραγματική και
κοσμική, δεν αρχιζει ουτε παυει τον κοσμο.
Καποτε ερχεται η ποιηση να μιλήσει, και να
ειπωθει ο κοσμος, με το ειπωμα να ειναι αισθηση
πραγματική, γινωμα της αναμονής. Με την
ποιηση γαλήνη, γαλήνιο αισθημα, σε μενα και με
μενα εδω, αυτο το αισθημα κοσμος.

3

Και που βγαινουν αριθμοι, αυτο που λεμε
αριθμος; Να βγαινει, να πουμε, ο ιδιος αριθμος,
το λεγομενο π, η χρυσή τομή, στη μορφή
απειροτητας πραγματων, σαν μια οικεια
πραγματωση. Ε, και λοιπον, Αυτο υπαρχει και το
διαπιστωνουμε, η οικειοτητα του ειναι κοσμική
μας οικειοτητα, οπως οι ευθειες και οι καμπυλες,
τα αλλα οικεια εξαγραμμα του γιν – γιανγκ, οπως
οι οιωνοι, αυτή η οικεοτηατ της υπαρξης, η
δυνατοτητα διαπιστωσης και επαλήθευσης, που,
στ’ αλήθεια, προσλαμβανεται ως αντανακλαση
στη ζωή μας της κοσμικής πραγματικοτητας. Και
αυτή η ιδεα αλήθειας, φωτισης, επιτευξης
πνευματικής ακραιας υπαρχει στην καθημερινή
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μας κουβεντα σαν απλος λογος, γ.π. μου φαινεται
πως θα, και συνεχεται με το ονειρο και την
πραγματικοτητα του, οπως καθε τι που
προσλαβανεται ως προβλεψη, το να γινεται το
αδυνατο δυνατο, το να εφευρισκουμε. Ολα αυτα
γινονται πραγματικοτητες επειδή υφιστανται ως
κοσμικες δυνατοτητες, απο αυτο το, ως ακραιο
θεωρουμενο μας,το ονομασαμε κοσμο. Αυτο
υπαρχει, και το διαπιστωνουμε, δεν το
δημιουργουμε. Καθε δημιουργια ειναι μια
πραγματωση του οντος, του πιο ακραιου μας
λεγομενου. ΄Οπως προσλαβανουμε,
αντιλαμβανομαστε αυτον τον κοσμο, και
ολοκληρωνεται ο κυκλος υπαρξη - αναγνωριση.
Οπως ολοκληρωνεται αυταρκης η γαλήνη
υπαρξη-κοσμος.

4

Ολα εχουν κοινο το οτι υπαρχουν. Ολα, για να
ειναι ολα ενος πραγματος που τα κανει ολα,
πρεπει να εχουν κατι κοινο. Και οσα υφιστανται
μεσα σ΄αυτο το κοινο επικοινωνουν ως
κοινοτητα μεταξυ τουςοντας παροντα ή αποντα,
αφου και η παρουσια – απουσια ειναι υπαρξιακες
εκφανσεις, υπαρχουν. Η συνυπαρξή τους συνιστα
και ποικιλια επικοινωνιας, αφου ολα ειναι πολλα
και ολα, η επικονωνια τους ειναι πολλαπλή και
ποικιλη και ολική. Οπως, γ.π., λεω «αυτο νατο»
και «αυτο που ’ν’ το». Επικοινωνουν ολων οι
ιδιοτητες με το οτι υπαρχουν. Λοιπον λεξη και
πραγμα επικοινωνουν, υλικο και αυλο
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επικοινωνουν, ζωή και θανατος επικοινωνουν,
προβλεψη και πραγματωση επικοινωνουν, πετρα
και γευση επικοινωνουν, αυτο που λεω και αυτο
που θελω να πω επικοινωνουν.’Ετσι, η ινα νου
και το βουνο εχουν συναφεια, πετρα και πουλι
μπορουν να συνειπωθουν, μπορω εγω ο
ζωντανος να επικοινωνω με τα αζωα. Μπορω, ο
τωρινος, να ειμαι ο σπηλαιωτης, με σωμα και
υποσταση, μπορω υπαρχοντας να βιωνω το μη-
ειναι, και, ακομη, υπαρχοντας, το μη υπαρχειν,
αφου και η αντιθεση υπαρξη – ανυπαρξια,
ακραιως και ως, αποδεκτή, λεξη, υπαρχει.
Μπορω να ειμαι εγω να ειμαι εσυ ο αλλος, να
ειμαι ολοι οι ανθρωποι και ολοι οι ανθρωποι να
ειναι εγω (:να πως ομοηχουν αυτα δυο), και να
υπανχουν ο καθενας οπως θελει στην οντοτητα
υπαρξη. Μπορω να επικοινωνω με σενα, τη
γυναικα, και να γινομαστε αυτος ο αλλος παιδι,
οπως μυριζοντας ενα λουλουδι υφισταμαι στο
αιωρουμενο αρωμα, μπορω να χανομαι στην
ομορφια, μπορω να ολοκληρωνομαι με το
διαλογικο μου εσυ, και η αναγνωριση, η
πλήρωση της αναγνωρισης να μενει αισθηση της
παρουσιας σου ή απουσιας μου. Ως τη μη-
αισθηση που αολοκληρωνεται με την αισηθση.
Αυτες οι λεξεις της γλωσσας, που γραγφονται
και σβήνονται, και μπορει να υπαρχει
εποκοινωνια με το οτι, τωρα, αυτο το γατακι
παοζει με τιο μολυβι μου που γραφει στο χαρτι
της πραγματικοτητας, και ο νοςυ μου ειναι, να,
αναπνοή μου.
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Αυτα γινονται, μπορουνται, επειδή υπαρχει η
ακραια δυνατοτητα κοσμος.

5

Και δεν υπαρχει λοιπον θεμα μαθησης. Τα
πραγματα ειναι οπως ειναι και γινονται οπως
γινονται, και αυτο που λεμε μαθηση ειναι η
οικειωσή τους, η διαπιστωσή τους, η οικειωσή
τους, η αναγνωρισή τους ως η μετοχή σ’ αυτα.
Δεν υπαρχει δηλαδή θεμα εξωτερικής θεασης
παρα μονο ως αντανακλαση μιας ταυτοτητας. Το
μονο θεμα ειναι πως η γλωσσα πρεπει να
αυτοαναγνωριστει ως πραγματικοτητα των
πραγματων, ως πραγματωση στο χωρο της
πραγματωσης των πραγματων. Και αυτο γινεται
με την ποιηση, που ξεκιναεςι ως οντολογικο
κινημα, βιωμα. Αισθηση,και καταλήγει στην
υλικοτητα της εκφρασης με φωνή ή γραφή,
ενιαια.

6

Αυτή η γαλήνη που περιεχω και με περιεχει μ’
αυτή τη γλωσσα που ειναι και λεει πραγματα που
φαινονται αλλιωτικα, αυτή η γαλήνη που
ολοκληρωνει, απλοποιει τη σκεψη και τις λεξεις
μεσα στην αισθησή της, αυτή η γαλήνη οπου
οδηγουνται οι σκεψεις για αρχή και τελος, γιατι ο
κοσμος και τι ζωή, τι θανατος, αυτή η γαλήνη κι
αυτή η υπαρξη που με αφήνει, να., τωρα, εδω,
παροντα, μ’ αυτα τα αισθήματα που παιζουν
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αντιθετα μεταξυ τους, ολες αυτες οι δυαδες του
ειναι που κοιταζεται, αυτή η γαλήνη που βλεπω
στα ματια της γατας, στο πεταγμα του πουλιου,
στη ροή του νερου, σ΄αυτή την αυρα της ζωής
που ειναι γινομενη κι απαντηση στο ξαφνιασμα
μου, αυτή η ωραια γαλήνη ειναι που γινεται,
συνεχομενη σε ολα αυτα, ποιηση και παιζει
ονειρο της τη γλωσσα, αυτή οπου ολα
επικοινωνουν μεταξυ τους, και να το πουλι, να
πετρα, να νους, να το ζωο ανθρωπος, να ο μυθος
με τα βουνα που μιλανε και παλευουν, να αυτο
το αοριστο κατι-τιποτα που παρουσιαζεται
αισθηση, ενστικτο, γεγονος, να αισθήσεις-
αισθηση και συναισθήματα-συναισθηση, και να
η ανθρωπινη ιστορια με τις ιστοριες της, μια
ιστορια βαλμενη στον κοσμο, που ανιστορητη
γαληνευει, οπως ειμαι γαλήνιος, γαληνιαιος,
ειμαι γαλήνη.

7

Πως, γιατι, απ’ τη ζωή στο χαρτι, απο την
ενοτητα με την πραγματικοτητα σ’ αυτή την
ενεργεια με μολυβι και χαρτι; Δεν ξερω πως,
ακριβως, δεν ξερω, αυτο το «δεν ξερω»
παραμεριζει τη σκεψη, η σκεψη μονο δεν ξερω
μπορει να πει, ειναι δεν ξερω, δηλαδη μια παυση
αναπνοής για να ξαναρθει η αναπνοή, ετσι, με
παραβολή μπορει να μιλαει η γλωσσα και να
γινεται ερωτηση και απαντηση. Ζωη και γραφή
ειναι οροι παραβολής.
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Λοιπον, απο τη ζωή στη γραφή ειναι μια
παραβολή, που τη λεω παραβολικα για ο, τι
μονο ετσι, παραβολικα, λεγεται, οχι το ιδιο. Το
ιδιο αυτο κανει το λεγεται.

8

Αναπνεω την ποιηση, περπατω την ποιηση,
κανω την ποιηση, οπως ακριβως ειμαι ποιημενος,
ποιουμαι ζωη, οπως ειμαι ποιητος.
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Στ. ΠΑΡΕΝΘΕΤΑ

Απαντησεις σε αποριες
κι αλλες τετιες ιστοριες
για το πως και το γιατι
και να λες το καθε τι
ολα καλα κι αγαπημενα
ομως τι μου λεν εμενα
που με βλεπει ο εαυτος μου
αυτος μου ετσι μου κι εντος μου
οπως ολα τα κοιταζω
και μ’ αυγαζουν και τ’ αυγαζω.

Μια ξαφνικη σταλα
αποφασιστηκε παρουσια
αυτης της ορασης.

Αυτο που εχω να πω
ειναι και δεν ειναι
μονο με λεει.

Η γαληνη των πραγματων
γαληνη των ονοματων
με πραγματοποιε
ολοκληρωτικη.

Ο,τι κι αν ειμαι
ο,τι κι αν κανω
η μια παρουσια.

Μιλαω επειδη αγαπαω
τη γαληνη της πετρας
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ροη του νερου
υψος του βουνου
και τα παντα αστερια
γραφω επειδη μιλαω
που αγαπαω
τη γαληνη
της ελευθερης
γραμμης.

Μια ματια ενα ακουμπημα
μια ανασα
και να ο κοσμος
ολοκληρωμενος.

Αυγη στη θαλασσα
αυτο το αισθημα συναισθημα
πωςνα το πω
που δε λεγεται
και αρχιζει την υπαρξη
ολο ανυπαρξια
γιατι να το πω
γιατι το θελω λογο
αυτο αυτα τα τετια
ενω η εικονα της θαλασσας
ετσι ωραιου του κοσμου
αυτη η τερψη
του υπαρχει δεν υπαρχει
ειναι δεν εινα
ας το πω ζωη
ας το πω γλυκια ελευθερια
ωραια χωρις τιποτα
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μεσα σ’ συτα τα ολα
η ας μην πω τιποτα
να ειμαι μαζι του
γλυκια ελευθερια.

Οχι το τι γινεται
αλλα οτι γινεται
αυτο λαμπει
την ωραιοτητα του γινεται
οπως αυτη η πετρα
που λαμπει του νερου
και των ματιων μου
πως ολα ειναι ωραια
γινωμενα
και ετσι ωραια γινονται
εδω μπροστα.

Ενα λαλημα στα δεντρα
τωρα
αυτη την πραγματικη ωρα του κοσμου

Το πραγμα μπροστα μου
γινωμενο
κι εγω μπροστα του
γινομενος
η δημιουργια
με περιμενει
οπως την περιμενω
αναγνωριστικη αναμονη.

Η αληθεια κοιταζει την πετρα
και τραγουδαει
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ακουω και βλεπω.

Ενα κυμα απ’ τα κυματα
χανεται στα κυματα
γινεται και ξεγινεται
κυμα.

Να μιλησω
να γραψω
τι να γραψω
τι να μιλησω
κοιταζω ολοσωμος
γινομαι
γραφη λογος
ολα.

Επικοινωνια με τη ζωη
ως την αφη της πετρας
που σκληραινει τη ματια της
κι αφηνει ελευθερη τη γραμμη
να τη μορφοποιει.

Αυτη η κινηση της ζωης
απ’ την ακινησια
ιριδιζει αντιληψη
γλυκιας γαληνης.

Ζωη και θανατος
στο ιδιο πραγμα
αυτο εδω
ω τι πραγματικοτητα.
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Αυτη η αιθρια
που αυγαζει τα πραγματα
γαληνευει το νου
γυμνοτητα.

Παρε με
ηλιε
ολον
φως αερακι
αυτη την πνοη
που εξανεμιζεται.

Τα ονοματα των πραγματων
και τα πραγματα των ονοματων
μαζι
πετρα και θεος
μαζι
ονοματα που λενε κι
ο οματα που γινονται
αυτη κοσμικη γλωσσα
που ανταποκρινεται αντανακλαση
και πλεει η λεξη πνεει
πνεεται
και λεγεται
κοσμικη αγαπη
αγαπητικη αναπνοη
αυτου του κοσμου της παρουσιας.

Τα αισθηματα της ζωης
ολοζωντανα ως την αοριστια
στην αφεση της αναπνοης
απ’ τον ανεμο των πραγματων
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που χαϊδευει απαλα το χερι
φευγει κι ερχεται γαληνιος και μονος
και πραγματικος
τα αισθηματα της ζωης
την ονομαζουν δικη τους
ονοματα της αναπνοης
που παιζει αφηνει τη ζωη
ως τη γαληνη της πετρας
τα αισθηματα τα ονομζουν ολα
και τ’ αφηνουν του ανεμου
ολοζωντανα
οπως ειναι πραγματικη η πετρα

Αφηνω τη γλυκα της γλωσσας μου στην αναπνοη
μου
ειναι ωραια η επαφη με τα πραγματα
μια γαληνη αναγνωρισης
που κοιταζει προσωπο
τελικης αναπαυλας.
Αναπαυομαι της ζωης στα πραγματα
αναπαυλα της πραγματικοτητας
που παρεμβαλλεται προς τη γαληνη
απο τη γλωσσα.

Απ’ την πραγματικοτητα του κοσμου
αυτος ο εαυτος μου
που τον κοιταει και με κοιταε
κι οπως τον παει κι αυτος μεπαει
οπως το κυμα το αλλο κυμα
κι αυτο το ποιημα το αλλο ποιημα.

Το οποιο γινεται ειναι γνωστο
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γνωση και γινωμα ειναι αυτο
που με κοιταει και το κοιτω
κοσμο εαυτο.

Να μια λεξη
ηχος γραφη
ονομα
προσωπο
απροσωπο
και να η πνοη κινημα
νοημα
εργα μικρα μεγιστα
σοφια θρησκεια
να
λεξη γραφη
εργο
ζωη
ενα.

Αυτο καθε τι το ενα
τωρα υπαρχει απ’ το κανενα
κανει το τιποτα αδρα εμενα
πραγματικοτητα να το κοιταω
πραγματικος εδω να του μιλαω
και τιποτα απ’ το τιποτα να μη ζηταω.

Αναπνεω την ποιηση
περπατω την ποιηση
κανω την ποιηση
οπως ειμαι ποιημενος
ποιουμαι ζωη οπως ειμαι ποιημενος
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Οταν γραφω
αφηνομαι απ’τον κοσμο
με μαυρες γραμμες σε ασπρο χαρτι
που απλωνεται κενο
κενο γραφη κοσμος
στην ωραια σιωπη
κοσμος γραφη
αυτης της ζωης.

Κοιταζω
αυτον τον ανθρωπο που ειμαι
ολοκληρος της ζωης
στην ελευθερη απλα

Υπαρξη εικονα
ανυπαρξια ανεικονα
και τα δυο
αυτο το πραγμα.

Μια λεξη για ολα
ανασα
μια ανασα για ολα
λεξη
που κανω με κανει
αναπνοη λεξη
ως την αλλη αναπνοη.

Βλεπω και λεω
τι ωραια η πετρα λογος
στη σιωπη αγαπη της ορασης
αυτης της ακοης αγαπης
αυτης της υπαρξης απ’ολα
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ειναι ολα.

Ειμαι
εγω.

Ολα
εικονα
με λενε.

Ε
ειναι κοσμος
τι να γινει
ε
μαζι του
με παει
με σταματαει
με κοιταει
με περναει
να κοιταχτει
να με μιλησει
να μ’ αφησει.

Πως να πω
αυτο το αισθημα
που μου λεγεται υπαρχοντας
που λεει ολα καλα
και λεγονται και δε λεγονται
πως
γιατι
να τα πω
αφου να,
υπαρχουν μονο
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ειναι το κανονικο
πως να το πω
μηπως ρωτωντας το ειοα
μηπως αγαπαει την ερωτηση
μηπως με νιωθει
ε
καλα.

Το βρηκα
ετσι εγινε ο κοσμος
ε
και;
και βρηκα εκει που ειναι
το πως εγινα
και που τελειωνω
ε
και;

Κρατιεμαι απ’ την πραξη
κρατιεμαι απ΄το νου
κρατιεμαι απ’ τη θεαση
κρατιεμαι απ’ την ποιηση
κρατιεμαι απ’ τη ζωη
κρατιεμαι απ΄την πετρα
κρατιεμαι απ’ το κρατημα
α η λευθερια.

Οι στιγμες ειναι πετρες
ειναι κυματα
ειναι ελευθερες αυρες.

Τα κυματα μιλανε
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απλα
οπως κυλανε
απλα
ζω.

Ενα χρυσο ποταμι ονειρου
τερπεται τον κοσμο
εδω που τερπομαι
παρουσια
και
τη λαμπρη ασπρη πετρα.

Η λαμπρη γραμμη
αστραφτει σταλες αστρα
κοσμου και ονειρου
σταλαζεται ολοκληρωση
λαμψεις αφης
γαληνης.

Ελα
μη ρωτας
κοιτα κυματα.

*

Η ζωη
αναγνωριση.

Τζιτζικια
της παρουσιας.

Ο κοκκορας
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λαλει την αληθεια.

Θαλασσα
μνημη.

Ανασα
γινομαι.

Η επιθυμια
πραγματωση.

Φευγω
ελα να ’ρθω.

Η θαλασσα
θελει.

Απεναντι
το φεγγαρι

Λεγομαι
η οντοτητα.

Αφηνομαι
ανεμος.

Ενα κυμα
τα λεει ολα.

Αμεσοτητα
αληθεια.
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Ναι και οχι
ειμαι αναριθμος.

Περιμενει.
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Ζ. ΠΑΛΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΕΣ

1

Αν σκοτωσω, θα σκοτωσω, σκοτωνω, σκοτωσα
τη μυγα, ολα αυτα ειναι τα ιδια, λογος, σκεψη,
νους. Το σκοτωμα ειναι το θεμα, οτι υπαρχει
θεμα, οτι γινεται οτι μπορει να γινεται.
Αν γινει, θα γινει, γινεται, εγινε, ολα αυτα ειναι
το ιδιο, το γιΝωμα ειναι το θεμα, οτι υπαρχει το
γινωμα, οτι μπορει να γινεται.
Το σκοτωμα της μυγας, το γινωμα, το θεμα, οτι
υπαρχει θεμα ειναι το μονο που υπαρχει, οτι
κανω θεμα, οτι αυτα τα κανω θεμα.
Μα να, η μυγα σκοτωθηκε. Ζουσε και δε ζει, και
αυτο διαπιστωνεται και γινεται απο μενα, επειδη
μπορει να γινεται, να το κανω.
Μα το οτι διαπιστωνεται, οτι κανω εγω, ετσι, δεν
ειναι δικο μου, και τι θα πει δικο μου. Και τι θα
πει μυγα, χωριστη μυγα. Αφου σχετιζομαστε,
σχετιζομαστε καπως, καπου. Εκει και οπως
υπαρχω και υπαρχει η μυγα, και λεγονται,
αυτονοουνται.
Ε, να, αυτο ειναι το παρον, και μονο τα κανει,
γινεται ολα αυτα, του γινονται, δεν τα γινεται
ολοκληρο. Ολοκληρο, ολο μενει, να γινεται, να
γινονται αυτο. Αυτο που ειναι εγω και μυγα και
θεμα, και γινωμα και ζωη και αζωια. Αυτο που
γινεται υπαρξη και δεν της γινεται ολοκληρο,
ολο μενει μονο να γινεται ολα αυτα.
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2

α

Το’ να χει νιβει τ’ αλλο και τα δυο το προσωπο.
Σταλα τη σταλα το νερο τρυπαει το λιθαρι.
Πεταω απ’ τη χαρα μου.
Καρδια πετρα.
Υπαρξη.
Γυμνοτητα.

Α, η παραβολη, η εικονα, που κανει τη σκεψη.
Απ’ τα χερια που νιβονται, απ’ τη σταλα που
τρυπαει το λιθαρι, απ’ το πεταγμα του πουλιου,
απ’ τη σκληροτητα της πετρας, απο την εικονα
του πραγματος. Απο την αρνηση του δυαδικου
αντιθετου, απο την απαλλαγη απο ολα, απο αυτα
και τα τετια, κανω νοημα, γινομαι νοηματικος.
Το νοημα ειναι μια ροη απο τα πραγματα, μια
αυτοροη.

β

Μαθαινω να κολυμπαω.
Μαθαινω να τρεχω μεσα σ’ ενα πραγμα.
Μαθαινω να πεταω μεσα σ’ ενα πραγμα.
Μαθαινω να κοιταω, και να δημιουργω απ’ ο,τι
βλεπω.
Μαθαινω απ΄τη ζωη και τα πραγματα.
Με νοηση ξαναγυριζω στην οντοτητα με τα
πραγματα, με εφευρηματα κανω εγω την
επιστροφη στα πραγματα.
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γ

Κοιταζω τα πραγματα.
Σκεφτομαι τα πραγματα.
Κανω τα πραγματα.
Κανω δεν κανω.
Σκεφτομαι δε σκεφτομαι.
Αναπνεω δεν αναπνεω.
Α, πως λειτουργουν τα πραγματα, με τουτο και
με κιενο, ετσι και αλλιως, απο ετσι η απο αλλιως.

δ

Τα πραγματα ειναι γαληνη, τελικα.
Τα πραγματα ειναι πραγματα, τα πραγματα ειναι
μονο πραγματικα.

3

Ειπα τη λεξη γι’ αυτο, αυτο το ειναι λεξη,
υπαρχει σα

λεξη.
Ομως αυτο το ιδιο μενει, διαγραφημενο αδρα, η

λεξη
και αυτο υπαρχουν,
και μονο η υπαρξη τα συνδεει, δημιουργει τη
συνδεση.
Ετσι, γυμνωνομαι απ’ τη λεξη καθως τη λεω, τη
λεω για να γυμνωνομαι.
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4

α

Ολα ειναι εικονες, αντανακλασεις των
πραγματων των πραγματικα υπαρκτων, που δεν
εξαρτωνται απο τις αισθησεις, απο τη ζωη, ο
πνευματικος θανατος μονο οδηγει στην αληθεια
των πραγματων, στην ιδεα.

β

Ε, και πως φτανεις στις ιδεες, πως ανακαλυπτεις
πως υπαρχουν, μηπως τις δημιουργεις για να
φτασεις σ’ ενα τελος, σε μια υπατη αληθεια;
Η πετρα και η ιδεα της, ε; Ε, και σου λεω πως
πετρα και ιδεα ειναι ενα και το αυτο. Και, αφου,
για να ειναι ενα, πρεπει πρωτα να τα κανω δυο,
και να πω πως ενα και δυο δεν ειναι το ιδιο, ε, να,
κοιταζω την πετρα, της πετρωνομαι και μου
ανθρωπιζεται, εγωγινομαστε, και αφηνομαστε.

5

Θελω να πω για τα ονειρα, να συναντηθει αυτος
ο λογος με την πραγματικοτητα του ονειρου. Και
μενω αναμεσα ονειρο και λογο. Αυτη ειναι η
πραγματικοτητα της ζωης με την αναφορα της
στο ονειρο, που την κοιταζει, και το λογο, που το
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κοιταζει. Εγω κοιταζομαι. Στ’αληθεια, ειμαι
χωρις πραγματικοτητα, και αυτο ειναι ολο.

6

Γραφω γραφω γραφω
και ζω ζω ζω
αυτα τα δυο συναντιουνται
ας πουμε σε μια απλα που τα χωραει ανετα και τα
αφηνει ελευθερα
κι ας ζω χωρις να τα ξερω τα ολα του κοσμου
και ας γραφω χωρις να διαβαζονται
ετσι γινονται ωραια τα πραγματα.

7

Ωραιο κλαδι με τα φυλλα του, εχει ζωη, η πετρα
κατω στο χωμα δεν εχει. Πως ειναι η ζωη στο
κλαδι, πως ειναι στη ζωη, βλεπει τη ζωη το πουλι
που με κοιταζει, το μυρμηγκακι, το ελαχιστο
χορταρακι και αυτα που δε βλεπω, πως, που
κοιταζει η ζωη, αυτη που τη μεγαλωνει το χωμα;,
που φυτρωνει πανω στην πετρα, οπως εγω τα
αναπνεω; Αυτη η ζωη που πνεει με τον αερα, τον
ανεμο που με κοιταζει οντας, υπαρχοντας οπως
υπαρχω, οπως υπαρχει η πετρα, το κυμα, η σταλα
το νερο που λαμπει φως. Φως, ανεμος, ζωη,
πραγματα. Ολα,πραγματοποιουνται, με ζωη ή
χωρις ζωη, η ζωη πραγματοποιει απο αυτο που
την πραγματοποιει, οπως πραγματοποιει την
πετρα, τη σταλα, το κυμα, τον ανεμο, το φως. Η
πραγματοποιηση ειναι κλαδι καιπετρα και εγω.
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Και αυτα τα αισθηματα, που νιωθονται και
νιωθουν την πετρα και τη σταλα, και
πραγματποιουνται.
Το κλαδι γερνει, λαμπουν τα ματια μου και το
κλαδι με τα φυλλα του. Οπως πραγματοποιειται
αυτη η γραφη που παει να πει εκεινα του εκεινου
που την κανει να υπαρχει, για να παει σ’ αυτο η
πραγματικοτητα. Ελα, κλαδακι μου, μυρμηγκακι
μου, ελαχιστο μου αορατο μου, να αυτη η αγαπη
που γινεται παρουσια και απουσια σ’ αυτο, αυτον
το χωρο της πραγματικοτητας, σ’ αυτον τον
πραγματωμενο χωρο που γινεται αυτο και εκεινο.
Ματια μου και κλαδακι και σταλα ενα και το ιδιο,
μονο αυτος ο ετσι κοσμος που
αυτοπραγματοποιειται να υπαρχει
πραγματικοτητα, που γινεται και αυτη η γραφη.
Και να, ετσι. Ιδια, κοβεται το κλαδι, παυει να ζει
οπως το μυρμηγκακι, οπως η σταλα γινεται πνοη
και φως.
Κοιταγμα, νιωσιμο των πραγματων, και να
πραγματωση. Ετσι το κλαδακι γινεται απ’ το
τιποτα στο φως του αερα, γινεται απο σπορος
μεχρι φυλλα και καρπος απ’ το τιποτα της
πραγματωσης. Ετσι, εκει, σ’ αυτον το χωρο ειναι
το κλαδακι κινουμενο αι κομμενο, το
μυρμηγκακι περπατητο και λιωμενο, ετσι γινεται
αυτη η σκεψη, να το πει αυτο, ολοκληρωση.
Ετσι κοιτωντας μιλαω με το κλαδακι, μιλαω
κλαδακι, μιλαω μυρμηγκακι, μιλαω σταλαγμος
και αρση του στην αερα και στο φως. Ετσι το
κλαδακι απ’ το τιποτα, κοιταγμα, ενα κοιταγμα ή
αρση του. Αυτο το κοιταγμα, να, εδω γραφη, και
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το κοιταζω που γραφεται, και σταματαει, σ’ αυτη
την τελεια. Που συνεχιζεται στον αερα του
φωτος.

8

Κοιτα πως ολα ειναι ρυθμισμενα.
Κολυμπαει το ψαρι.
Μαθαινω κι εγω να κολυμπαω, μου το δινει ο
ρυθμος.
Πεταει το πουλι.
Να θεληση κι εγω να πεταξω, μου δινει ο ρυθμος
την θεληση, θα μου το μαθει.
Κοιτα, η σταλα τρυπαει την πετρα
Τι ειναι αυτο; Κοιταω, κι εχω ενα νου σκεψη να
κανω το ιδιο, αφου ειμαστε μαζι. Πως, μου το
λεει ο ρυθμος, με ρυθμιζει, κοπαναω την πετρα
με πετρα, και αλλαζει οπως της παει, το βλεπω το
χερι μου τι κανει, αυτο με μαθαινει να το κανω
παντα. Κοιταζω τι γινεται, και αυτο με φερνει
παντα στο ρυθμο. Κοιταζω τα ματια της ζωης και
την ακινησια η την κινηση των πραγματων. Τα
ματια μου μαθαινουν, πανε με τη φωνη μου και
την κινηση του χεριου μου. Οπως γραφει το κυμα
στην αμμουδια γραφω στο χωμα, οπως λαλαει το
πουλι μιλαω με μενα και με σενα, στο αλλο απο
μενα, και ακουω τη φωνη μου. Α, η σταλα κανει
αυτο που κανω, θορυβο μικρο, και τρυπαει. Ο
θορυβος, η εικονα, με λαμπουν, να, αυτο θα
κανω, το φωναζω, να στο ρυθμο ο λογος, η λεξη.
Η σταλα παντα το ιδιο, κι εγω το ιδιο, ενωμενος
με τη σταλα, συνεχεια, αυτο ειναι, θα το μιληθω,
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θα το πω, μαζει, μεσα στην εικονα, ιδια, ομοια,
επιμονα, επιμονή. Να η γλωσσα μου του ρυθμου.
Να που βλεπω και και λεω λεξεις ρυθμισμενες,
βλεπω και λεω αυτο που βλεπω εικονα, τραβαω
τη γραμμη στο χωμα, με το μαυρο στο ασπρο, με
το μυτερο στο στερεο, με αυτο σ’ εκεινο, τραβαω
και λεω, και κανω το ρυθμο να γινεται, λεω και
γραφω και γινεται μεσα στο γινωμα. Να λοιπον,
ειμαι το ρυθμο, και κοιτα λεει ο ρυθμος θα τα
κανω που θα τα λεω. Λεω σκεφτομαι κανω, κανω
λεω σκεφτομαι, και ολος ο ρυθμος θα μου
ανοιχτει, οπως ανοιγεται στο ψαρι, στο πουλι.
Και οπως ερχεται και χανεται, ετσι ολα του
ερχονται χανονται, ο ερχομος και το χασιμο ειναι
ενα ενωμενα, ο ρυθμος, και εγω, που ειμαι του
ρυθμου με τη σταλα και την πετρα, να, ειμαι,
υπαρχω, και δεν ειμαι, δεν υπαρχω, του ιδιου
ενος πραγματος, θεση-αρνηση, ιδια του, μες στο
ρυθμο της σταλαςκαι της πετρας, που βλεπω, και
μετα αναπνεω, και μετα αλλη αναπνοη, δε βλεπω
και βλεπομαι και δε βλεπομαι απ’ τη σταλα, απ’
την πετρα, εγω κοιταγμα και εγω τιποτα, σταλα
και κενο ως την αλλη σταλα η ολοτελη αναπνοη,
ο ρυθμος σταλαζεται, και αυτο που βλεπει το
καθε εγω, πετρα ή ανθρωπος εγω, που βλεπεται
και βλεπει η αναπνοη σταλα ειναι αυτο, μια λεξη,
ρυθμος, Αυτο που βλεπω πετρα και σταλα και
ειναι ο ρυθμος. Αυτο ειναι ρυθμος ανοιγεται
απερανατα και απειρα,ολα εινονες, μορφες τυο
ρυθμου, μεχρι αυτη την αυτοαισθηση του ειναι,
που ειμαι, που τα εχει και τα κανει και τα μπορει
ολα ως την τελεια ακινησια και απραξια του
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γυμνου γεγονοτος, αυτου που ειναι ολα, και του
ειναι. Γνωση ρυθμος.
Λοιπον να η πετρα και εσυ.
Και το ο,τι..

9

Και ονομαζω και κοιταζω και ονομασμενα. Και
ολα κοιταγμενα απο μενακαθως και αυτα με
κοιταζουν. Κοιταζομαστε με το ζωο, το νιωθω
του κοσμου οπως εγω τον ονομαζω και το
ονομαζω,και ονομαζομαι απ’ το ζωο με τα δικα
μου ονοματα και μ’ αυτα το ονομαζω. Και του
συγκεντρωνομαι οπως κοιταζομαι, σκεψη απο
αισθηση, η αισθηση με την ανασα μου γινεται, η
ανασα μου το γινεται,το κανει σκεψη, και με
σκεφτομαι. Να, ειμαι εγω και ο,τι κοιταζω, το
αλλο, το αλλο ειναι εσυ.. Εγω και εσυ ενα, απ’ το
εσυ σε εμενα και απο εμενα στο εσυ. Να ο νους,
τον κοιταζω και με κοιταζει, τον σκεφτομαοκαι
με σκεφτεται. Οραση σκεψη ολα, ολα σκεψη
οραση. Σκεψη οραση, αισθηση και το ζωο και το
φυτο και η πετρα, εγω σαν αυτο και αυτο σαν
εμενα.
Εγω κοσμος και κοσμος εγω.
Ετσι μιλαω με την πετρα. Ετσι τρυπαει η σταλα
την πετρα κι εγω το σκεφτομαι, και γινονται ενα
εικονα και σκεψη.Κοσμος σκεψη καις κεψη
κοσμος. Ενα. Η παρουσια. Ενα, ενα εγω, και ενα,
ενας ο κοσμος. Εγω κοοσμος και κοσμος εγω,
εγωκοσμος. Ενα εγω κι εσυ, εσυ κι εγω ενα. Ο
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ερωτας του ονοματος, το ονομα ερωτας. Τα
ερωτικα ονοματα.

10

Η λεξη αφηνει αμεσο το πραγμα, λεω πετρα και
να η
μορφη, το αλλο απ’ τα αλλα μου, μορφες απο
λεξεις. Και καθε λεξη, καθε μορφη ειναι αυτο το
αλλο που με κανει εγω, κι εγω κανω το καθε
αλλο, ολα εγω και αλλο με τις λεξεις, και
αφηνουν οι λεξεις τα πραγματα, ως τη μια λεξη
που αφηνει το ενα πραγμα των ολων. Εγω και το
αλλο, αυτο και το αλλο το αλλο και αυτο,
ελευθερα μετις λεξεις.
Και τα βλεπω ολα απο εγω, οπως εγω, αλλα το
καθε τι ειναι το αλλο, το αλλιως, αλλο, αλλιως.
Και λεω κοσμος απο εγω, αλλά αλλιως ο κοσμος
απο καθε αλλο εγω, αναστημα, ζωο, σταλα,
πετρα, και αφημενος απ’ τις λεξεις και τα αλλα ο
κοσμος, με λεξη αρχη αλλα αυτος χωρις αρχη,,
δεν εχει να κανει με αρχη και τελος, ουτε ειναι η
λεξη ο κοσμος, η λεξη το αφηνει αυτο, λεγεται
για να το αφηνει, και ουτε η αφεση ειναι του
κοσμου, ειναι μια λεξη για τον κοσμο χωρις τη
λεξη του, αυτη η γυμνοτητα που δεν ειναι
αντιθετη σε κατι οχι γυμνο, δεν εχει να κανει
αυτο με τη λεξη της γυμνοτητας, δεν ειναι
αρνηση ουτε θεση, ειναι αφημενο επειδη εγω, ο
εγω μου μορφη, μια μορφη απο μορφη του καθε
τι, επειδη εγω το λεω ετσι. Η πετρα δε λεει ετσι,
ουτε λεει και η ιδια το δικο τη εγω, η πετρα ειναι
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μονο πετρινα, και τη λεω ετσι για να ειναι το
αλλο, κι ετσι να ειμαι εγω.
Και λοιπον να εγω ανθρωπος ανθρωπινά, με τις
δικη μου μορφη απ’ ολες τις ολες μορφες, ετσι
χωριστος, οπως οι μορφες ολες ειναι χωριστες
και ενα στην αγαπη, εγω χωριστος και
αγαπητικος, τομη μες στο ολο πραγμα, το ολο
πραμγα, ειναι ολες οι χωριστες αγαπητικες
μορφες, οπως ειμαι εγω αγαπητικη μορφη,
χωριστη στον κοσμο, χωριστος μ’ αυτη την
πτωση, την ανθρωπινή μορφη, τομη και
χωρσιμος,πτωση στη οδο του πραγματος, το
λαθος της λεξης χωριστης, οντοτητας που κανει
τα πραγματα απ’ το πραγμα, τις λεξεις απ’τις
λεξεις, το εγω απ’ το ενα εγω.
Και λοιπον κανει τα πραγματα απ’ το πραγμα η
ανθρωπινη οντοτητα ιστορια μου, ενω στ’
αληθεια δεν εχω ιστορια ουτε εγω, ουτε ειναι
κανενα εγω, ειμαι εξω απ’ την ιστορια φορεμενος
την ιστορικη μορφη μου, η ιστορια ειναι μαι λεξη
που αφηνει τη γυμνοτητα της, γυμνοτητα της
λεξης.
Λοιπον, η πετρα πετρινα, η σταλα σταλαχτη να
τρυαπει την πετρα ως το νου μου της γλωσσας,
το καθε τι ειναι μονο το καθε τι στην κινηση του
που την κινει η οντοτητα της υπαρξης.
Υπαρχω μορφη της μορφης που ειναι γυμνη ως
ε- μενα και ως το καθε τι.
Ετσι ο ερωτας της πετρας, της σταλας, του
γεγονοτος της φθορας της πετρας και της γενεσης
τςη ζωης, αυτος ο ερωτας, μια λεξη, ας πουμε
Λαλω, οπως λαλουμαι και λαλιεμαι της μορφης.*
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11

Η λεξη ως την αμεσοτητα.Με κεινη τη γευση που
ειναι το νοημα των πραγματων και παιρνει τον
ηχο, τη γραμμη, και γινεται η λεξη πραγματα η
κανει πραγματα, και γινεται ενα ετσι, και ηχος ,η
γραμμη δημιουργει, και να η γλωσσα μου,
αλλιωτικη και δικη μου, οπως στο πουλι ο ηχος
λαλημα, η ερωτικη κινηση, στο κυμα το νερο
γραμμη στην αμμο, η στα βουνα να η γραμμη
τους, η ερωτικη κινηση.
Οπως η σταλα σταλαζει και τρυπαει την πετρα,
και εγω ανανοουμαι και κανω λεξεις, γλωσσα,
κατασταση και κινησση και δημιουργια των
πραγματων,και εχω κοσμο, αληθεια, αισθημα,
πετρα, ολα λεξεις της γλωσσας μια γυμνη
πραγματικοτητα, επικοινωνια της σταλας και του
λαληματος και της γραμμης των βουνων, αυτη η
γλωσσα μου, που με παει εδω κι εκει αφημενα,
ηχος, νοημα αλλά ηχος, γραμμη νοημα αλλά
γραμμη. Οπως οι γραμμες στο χωμα και στα
χερια μου, ηχος γραμμη, λεξεις και αυτο εκεινο
που ειναι να γινεται και να κανει, αυτου, που
ειναι ας το πουμε μια λεξη, γυμνη απο νοημα και
υπαρξη, γυμνη απο γυμνοτητα, και ουτε
αρνητικη ουτε θετικη, ουτε υπαρκτη ουτε
ανυπαρκτη, ετσι χωρις λεξη, απο την αμεσοτητα
που κοιταει και αγαπαει τη λεξη, ομως μενει
οπως ο,τι απλα ειναι.Λαλω.
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Και να ολα ανθρωπινα οπως ειναι πετρινα, και
απο μενα, οπως ειμαι αυτου του μοναδικου του
οπως ειναι. Και να, νιωθει τι πουλι οπως εγω, τα
βουνα εχουν την ποιοτητα μου, ζουν, αυτα
αιωνια, και εγω ζηταω τη λεξη της αθανασιας
που εχει το οτι ειναι αθανατα και, γι αυτο, ειναι
κι αυτο απο μενα που εχω ονειρο την αθανασια,
τη στερεοτητα υπαρξης της πετρας, που ωραια
δεν υπαρχω, εικονα της. Ο,τι ειναι απο μενα, απο
μενα και για μενα. Και σταματαει αυτη η ιστορια
οταν ανασαινω αργα, στοχαστικα, και λεω «τι
λεω εδω, τι ειναι αυτα;». Και κοιταζω την πετρα
που χτυπαει τη σταλα και ειναι ενα με την
αναπνοη μου. Μια αναπνοη, και ολα καλα. Και
ολα αναπνεουν, και η πετρα, και τιποτα δεν
αναπνεει, ολα κανουν το δικο τους, και απο αυτα
ειναι ολα οπως ειναι ολα απο μενα, και η γλωσσα
μου τα λεει ολα απο τη μερια της, μαυρο στη
λευκοτητα, γινωμενο απο τη λευκη γυμνοτητα
των ολων.

13

Αυτο.
Το πισω απ’ ολα, περ’ απ’ολα, το ενα και μονο.
Και ακουγεται μυστηριακα, αποκαλυπτικα; Και
γιατι; Το λεω μονο για να ειναι ολο κατι, για να
μη ρωταω τι πριν ο κοσμος και μετα ο κοσμος, το
τι των πραγματων, το πως και γιατι εγω, ρωταω
για την ιδια την ερωτηση.
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Αυτο ομως, να , ειναι η ιδια η αμεσοτητα.
Να με λοιπον, να τα, η γλωσσα μου για να
γινεται στην αμεσοτητα, να ειναι η αμεσοτητα.
Ειμαι η αμεσοτητα.
Γι’ αυτο ειναι το ειναι, γι’ αυτο το λεω.

14

Και η σοφια; Η φωτιση; Ο αγωνας της γνωσης;
Ολη αυτη η ιστορα;
Ειναι το ταξιδι, της αρχης προς το τελος, η τελεια
που γινεται γραμμη για να ξαναγινει τελεια. Η
πολλαπλοτητα στην απλοτητα, τα πολλα στο ενα
και το ενα στα πολλα.

15

Εδω μελετωντας με τ’ ανοιγω ολα. Απο μενα σε
σενα, καλη μου ερωτικη, σε σενα,φιλε, φιλη της
αγαπης, τα ματια του ζωου, στην κινηση των
φιλων, στις γραμμες της μορφης, στη λευκη
τελεια της ολοτητας και την οραση της
παρουσιας.
Ετσι εγω κοσμος και κοσμος να με εχει κι τεσι να
τον εχω, να τον ειμαι και με ειναι.
Ετσι, να.

16

Γι’ αυτο του μιλαω, το γραφω, γι’ αυτο σου
μιλαω, σου γραφω, μιλιεμαι, γραφομαι.
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Ο υπνος. Το ονειρο.
Αυτο το απροσωπο που ξημερωνει, βρεχει, μου
ερχεται, πρεπει, ειναι, αυτο που λεω απροσωπο,
για να υπαρχει ενα εσυ και να του ξεχωριζω, που
το νιωθω και προσωπικο, και υπαρχει οπως
υπαρχω, αυτο που κανει τη ζωη, την αναπνοη,
ειναι η ζωη, η αναπνοη, το οπως ειμαι και το ολα
οπως ειναι, αυτο με κανει και στον υπνο και στ’
ονειρο. Αυτο που αναπνεω ειναι και ονειρα. Και
φερνουν τα ονειρα ο,τι και ο νους, η αισθηση
στον ξυπνο, πραγματα και προσωπα και νοηματα
γνωστα, αλλά και άλλα, πραγματα αλλά οχι
γνωστα, εξω απ’ ολα, και ξεκαθαρα και
ξεκαθαρα ανυπαρκτα και ετσι ονειρευτα, ενας
αλλος κοσμος, και ομως ενα με τον κοσμο του
ξυπνου, ή οχι ενα; τι σημασια ομως εχει, υπνος-
ξυπνος ειναι μαζι, το ιδιο αλλιως, τα ονειρα ειναι
οπως ειναι τα ολα ειναι, η και αλλιωτικα οχι ειναι,
ουτε δεν ειναι, αλλα τι σημασια εχει; τα ονειρα
ειναι ονειρα, και δεν κοιταζονται απ’ τον ξυπνο,
ειναι το ιδιο αλλιως του αλλιως ιδιου.
Και ετσι η ωραια ελευθερια απ’ ολα με ολα του
υπνου ξυπνου, κι εγω ειμαι εξυπνος, ξυπνιος,
ξυπνητος, αλλα και κοιμαμενος, κοιμήσης, ο
ιδιος, και λευκος απ’ ολα και ειμαι μ’ αυτα, απο
και με ολα αυτα μαζι, παρουσια κι απουσια. Ιδια,
αχρονα παρελθον, παρον, μελλον, ιδια, τι ειναι
αυτα; ενα, και να η ωραια αυτη κατασταση που
εχει τον υπνο και τον ξυπνο, τη ζωη και την



474474

αζωια, υποκειμενο και αντικειμενο, εγω και εσυ
το ενα απο το αλλο, ολα αλλιως ακι ετσι μαζι.
Και να τα ονειρα, του υπνου και του ξυπνου και
οραματα και θεασεις, που παω να τα πω
αντιθετικα στην κατασταση του ξυπνου, και αυτα
ειναι μαζι της και χωρια, και περιεχονται σε
κεινο το απροσωπο προσωπικο, που περιεχεται
και περιεχει προσωπικο και απροσωπο, αυτο το
να, να το να με, αυτη η αυταρκεια και γαληνη,
που λεγεται και γλωσσα και αυτη εδω η γραφη.
Που μιλαει ουσιαστικα, ουσιαστικο, ονειρο,
πετρα ακι ο,τι.

18

Να μια χειρονομια στο φως. Θα γινει ποιηση; Το
χωμα κοιταει.Θα γινει ποιηση; Η πετρα λαμπει.
Θα γινει ποιηση;
Η χαρα της χειρονομιας.

19

Δε θελω να καταλαβαινω. Να κοιταζω θελω, να
καταλαβαινω κοιταζοντας, οραση αντιληψη.
Καταλαβανω και καταλαβαινομαι.

20

Αγαπη αυτη η γλωσσα που απ’ τον τοπο δινει
χρονο και γινεται ο τοπος και χρονικος και
τοπικος ο χρονος, ενα ολο των πραγματων.
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Εκει που πηγαινε, βλεπω...- Που και που παω
εκει.- που να ξερω.- Που να στα λεω...
Καπου ειναι. – Καπου καπου παω εκει. – Καπου
εκατο.
Πανω απ’ολα, πρεπει... – Βαθια μεσα μου. –
Μεσα μου κι εξω μου. – Ο δρομος της ζωης .
Αγαπη η γλωσσα που κανει την εικονα παραβολη,
νοημα. Αγαπη η γλωσσα που κανει τα αντιθετα,
τα δυο, για να τους γυμνωνεται μαζι με το ενα.
Αληθεια ψεμα – Μνημη ληθη – Ζωη θανατος –
Υπαρξη ανυπαρξια – Δινεται χανεται – Εδω εκει –
Μεσα εξω – Εγω εσυ.
Αγαπη η γλωσσα που γινεται τοπος των
πραγματων και απο τοπος γυμνοτητα τους.
Αγαπη η γλωσσα που αγαπιεται κοσμος, που
γινεται γυμνια της γλωσσας.
Αααπη το ονομα σου που κανει τη γλωσσα.
Που ονομαζει τη σιωπη η της γινεται, να ειναι,
στο καθε τοπικο, τοκαθε χρονικο, το καθε περα
τους, που ονομαζεται φως και ανεμος, και
υπαρχουν ολα του ονοματος σου, και το λεω και
ειναι ολα υπαρκτα οπως με υπαρχουν η αγαπη, η
αγαπη του ονοματος σου, τυο ονοματος.

21

Ελα, εμπνοη μου, πνοη
ολα καθαρα
και με τη ζωη η παραβολη
μια παραβολη ειναι η ζωη και ο λογος της
Να η ωραια οπως ο ωριμος καρπος
Εισαι μια αναγαλλιαση
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Μου φαινεται πως ερχεσαι.
Αυτα και τα τετια, τι ωραια λογια. Και κοντα στο
δεντρο, στη θαλασσα, μεσα στην απλα να που
θελουμε να μιλαμε, ομως να πω ο,τι να πεις απο
σιωπη ειναι.
Λοιπον γιατι παραβαλλω; Μονο που λεω, ετσι κι
αλλιως, σαν με ο,τι κι αν πω. Παραβαλλω αυτο
που λεω με το γιατι το λεω για να μενει ο,τι λεω.
Ομως ο,τι λεω και το σαν του, αυτο που το κανει
δυνατο, απο το ιδιο του το σαν, δειχνει οτι θελει
να παψει να ειναι ετσι, ενα σαν, να μην ειναι ενα
οπως αλλα ενα οτι, να το αφηγουμαι μεχρι να
παω με τα λογια εκει που απλουστατα ειμαι.
Αυτο το εγω γινεται μια ωραια εγκαταλειψη.
Και λοιπον οχι μου φαινεται πως σανται πως θα,
μου φαινεται σαν να σα να υπαχει αυτο, σα να
ειναι η ωραια ζωντανη, αλλά φαινεται, ειναι, και
το οπως ειναι (παραβολη) ο αντικατοπτρισμος
του.
Ναι αγαπημενη μου πνοη, εμπνοη, γι’ αυτα που
λεω και δε λεω. Αγγιζε με ποιηση, αγγιζε την
ποιηση μου.
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Η. ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1

α

Η πετρα και το βιβλιο τα βλεπω
στην απλα αμμουδια
μες στο γαλαζιο
αντικειμενα της μορφης
απτα
φυσικα και φτιαχτα
μαζι
μπροστα μου
τωρα
ιδια τ’αγγιζω
απ’ το ενα στο αλλο
σκληρη πετρα ανεμιστο βιβλιο
πραγμα και νους
αφη της απλας του γαλαζιου
της παλαμης μου
που αναπνεω.

β

Η πετρα και το βιβλιο
γνωση και αφη
γαληνια
για την παλαμη μου
στην απλα αμμουδια
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2

Ληψη ζωη
ονειρικες μορφες των αισθηματων
προσωπα των αοριστικων γευσεων
θεαματα οραματα
ιδεες αυρες
ως την ολοκληρωση της πετρας.
υπαρξεις των αναμενομενων
χωρις αναμονη.

3

Το αγαλμα του σωματος
αγαλλεται
γυναικα
τη θαλασσα.

4

Το κυμα φερνει ολη την ακινησια
στα ακινητα χαλικια
ολες τις στιγμες.

5

Η αισθηση ζει
ειναι ζωη
αυτη που με ζει.
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6

Περπαταω προς την αρχη, την ασπρη πετρα
μετα απ’ το τελος, την ασπρη πετρα
οπως κυλαει η ασπρη πετρα
αφηνεται άπλα στα βηματα μου.

7

Με κοιταζει το πουλι
μονο κοιταγμα
ουτε με ξερει
ουτε δε με ξερει
λυγαει το κλαδι
μονο λυγισμα
ουτε γινεται ουτε δε γινεται
ειμαι με τα πραγματα
μονο ειμαι
ουτε ετσι ουτε αλλιως
μονο αναπνεω
ολη την ελευθερια
και αυτο και εκεινο.

8

Κυλαει η ζωη
με τη θαλασσα τα βουνα ολα τ’ αστερια
ολα ορατα κι αορατα ολα παροντα
μια παρουσια στις παρουσιες
του μονου μονάχα παροντος
με το ονομα κοσμος
σ’ αυτη τη ζωη μου.
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9

Ειμαι μια συνεχεια
στο πουλι στο χορταρι στην πετρα
ετσι με φωτιζει αυτος ο ηλιος
τ’ αστρα ουρανος
η συνεχεια λαμπει
την κοιταζω
κοιταζω
ετσι μιλαω.

10

Ολο παιρνω
εισπνοη
βλεποντας αγγιζοντας νοωντας
ολο δινω
εγπνοη
κοιτωντας φτιανοντας επινοωντας
παιρνωδινω
αναπνοη.

11

Λοιπον εχει γινει
ο κοσμος
κι εχω γινει
μ’ αναπνεει η ζωντανια
αγγιζω το χαλικι
λοιπον
τι αλλο
τιποτα αλλο
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γινομαι.

12

Λοιπον
η αληθεια
ενα χαλικι στοκυμα
μια παραβολη.

13

Η πετρα μου
πετρα καθαρη καθαρα μπροστα μου
καθαροτητα κυλαει στ’ ονειρο
οικεια αλλιως
αυτου του μεσα κι εξω κοσμου
αλλιως κι ετσι πετρα
ως την πετρα μου
τα πετρινα τα πετρωτα μου τα πετρενια μου
μ’ ολες τις αλλες ολες πετρες
ως αυτη την πετρα.

14

Η θαλασσα παιρνει την πετρα
υγροτητα στερεοτητα
βγαζει αναερες ελαφρες γραμμες στην αμμο
παρουσια.

15
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Το αερακι με χαϊδευει
φυσαει τι μπορει να κανει το χωμα
τι μπορει να γινει
κι ως εδω
ως αυτη την πραγματικοτητα της ζωης.

16

Γεννα γενια γενιες και χωμα
α ωραια γενεση που αναπνεω
και γινομαι ομοια
προσωπο τους
να κοιταζω
να βλεπω
αυτο που θα πω αληθεια.

17

Ό, τι να ’ναι
πραγμα γεγονος
ονειρο αληθει
πονος ως την επιφανεια
να που ειναι
δηλαδη καλα
καλος ειναι ολος αυτος ο κοσμος
που υπαρχει
νατος παλι
σταλα.

18
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Μια θεση στο χωμα
οπως παει ο κοσμος.

19

Χωρις εσυ εγω δε μιλαω
\δεν ειμαι χωρις εσυ
και οταν στη σιωπη κοιταω
ακουω ο,τι ειναι να επωθει.

Λοιπον μιλαω οπως ζω
και ζω οπως μιλαω
που αναπνεω σαν εσυ
και οπως εγω μιλαω.

Κι ετσι τοκαθε τι κοντα μου
πραγματτικο του καιμιλιαμου.

20

Λοιπον με τη ζωη
κι οπως χωρις αυτη
να φυσαει το αερακι πνοη
εδω κι εξω ενα
δικο του οπως εμενα
στα ολα ωραια απλωμενα.

21

Το φττο μεγαλωνει
ριζωνει αολωνει
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γινεται νατο με μενα
αυτο το ολο ενα..

22

Με τ’ αστρα με τα χαλικια
με τα αιθηματα τις σκεψεις
ιδια παντα
ωσπου η ματια ελευθερη σταλα
να τα λαμπει.

23

Η επαφη
μιλαει
ολοτελα.

24

Γινωμα ο κοσμος γινωμα του εγω
γινωμα το τωρα γινωμα το εδω
γινωμα που ζω γινωμα πεθαινω
γιωμα το παιρνω γινωμα το μαθαινω
γινωμα το γεννημενο γινωμα το αγεννητο
γινωμα το γενοιτο.

25

Αερακι νιωθω νοω
αερακι απλωνομαι αγαπαω
ριδα ελισσεται ολο αυτο
αφεση κοιταζομαι και κοιταω
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και η πετρα
ολα τα μετρά.

26

Ενα νευμα των πραγματων
οντας
νοημα μου νευμα μου
τι ωραιο να εισαι πετρα
εσυ μου
υπαρξη μου.

27

Τι ωραιο η υπαρξη
η υπαρξη τι ωραιο
ας γινεικατι.

28

Πετρα
στο βλεμμα και στ’ ονειρο
ιδια
ολα τα κυλαει
οπως λαμπει η θαλασσα μεσα μου.

29

Ερχεται
η πνοη αναπνοη εμπνευση
παρουσια αναγνωριση
της εισπνοης εκπνοης γλωσσας
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αυτης της ωραιας σιωπης
ταυτισης.

30

Ελα κυμα μου
αγαπη αυτου του κοσμου
ως την υγροτηατα των λογων.

31

Οπως τα ματια κανουν λογια
οπως η αναπνοη τα πραγματοποιει ολα
τερπομαι την υπαρξη
ως την ωραια της ανυπαρξια
παρων ανυπαρκτος
η αναπνοη ελευθερη.

32

Ειναι δεν υπαρχει
ν’ αγγιζει την πετρα
φυσαει η πνοη μονο πνοη
διαφανο λαμπει άπλα το νερο
και υψωνεται ο κιονας μου
λευκος και ολοκληρος
χωρις ενα κανενα
α ελευθερος αναπνεω
τη γυμνωμενη γαληνη
τερψη
ως τη ζωη.
33
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Η θαλασσα
με παιρνει
μ’ αφηνει
η θαλασσα.

34

Μια χειρονομια στον κοσμο ετσι
για να γινεται κατι
οπως αυτη η ζωη
μια χειρονομια μαι ηρεμη αναγνωριση
που τιποτα δε γινεται.

35

Η ποιηση
οπως καθε τι αλλο.
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Θ. Η ΔΙΑΘΕΣΗ

Με τη θαλασσα μ’αυτη τη θαλασσα
και να η διαθεση μου
μια πραγματικη συνεχεια
η αναγνωριση η αρχη αυτου του κοσμου
οι αισθησεις μου η διαθεση μου
αισθηση διαθεση
η αυτοπραγματικοτητα
οπως λαμπει το χαλικι
υγραινει ο ποθος
ιριδιζει η ιδεα
η θαλασσα η διαθεση εναι η παρουσια
οπως μου παρουσιαζομαι
ονομαζει τα πραγματα παρουσιασμενα
να γινουν να ειπωθουν
η αισθηση διαθεση μ’ ονομαζει
με παρουσιαζει
οπως παρουσιαζει τα πραγματα προς το ονομα
τους
η θαλασσα ειναι η αισθηση
ειναι η διαθεση
οπως το καθε τι
οπως η πετρα λαμπει
αυτοπαρουσια αυτοονομα
αυτο το ονομα μου
η διαθεση μου
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στο ονομα της θαλασσας
του ονοματος που ειναι να ειπωθει πραγματα
αισθηματα διαθεσης
η μεγαλη ωραια αυτοδοαθεση
που μ’ αφηνει αναστημα της παρουσιας
με το λαμπυρισμα των κυματων.

Πονος χαρα οδυνη ηδονη τερψη γαληνη
αυτο το σωμα ειναι εγω
κινουμενο ακινητο στον τοπο αυτου εκεινου
τοπος των διαθεσεων
και της αδιαθετης σιωπης
αυτο το σωμα ειναι του κοσμου
αυτο το εγω ειναι δικο μου
αλλο απ’ το εγω του καθε τι
οπως το καθε τι το αλλο εγω
με ιδιες αλλες διαθεσεις
της μιας μονης διαθεσης
που διαθετει αυτον τον κοσμο
αδιαθετον και ωραιον
οπως αυτη η ασπρη πετρα
που λαμπει γαληνη.

Διαθεση εκπνοης εκπνοη διαθεσης
διαθεση αναπνοης αναπνοη διθεσης.
Αναπνοη μιλαω τη διαθεση η διαθεση μ’
αναπνεει
σωμα της παρουσιας
για πονο χαρα
αισθηση που αγγιζει την πετρα
αισθηση διαθεση
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αυτης της διαθεσης που υπαρχω
αισθησεις των αισθησεων
διαθεση της διαθεσης
που γινεται με μενα
πονος χαρα ζωης
της γαληνης
στο αιθριο των πραγματων
που αισθανομαι διαθεσεις
μια διαθεση των ατελειωτων διαθεσεων
ως αυτη τη στιγμη που τις διαθετει.

Να
αναστημα παω εδω παω εκει
κανω ετσι κανω αλλιως
ολο εγω της διαθεσης ολο διαθεση του εγω
απορια πορεια
γνωση αγνωσια
αδρη ιστορια στο αναμενομενο
ονομαζεται ιστορια
γινωματα των πραγματων μου
στο ωραιο γινωμα του ονοματος
στο ονομα του γινωματος.
Εχω ιστορια ειμαι ιστορια
στην αιθρια που την πραγματοποιει
οπως πραγματοποιειται το κλαδι
στο αδειο της πραγματοποιησης.
Ζω ιστορια
της αναπνοης
της διαθεσης.
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Το ζωο με την πετρα η πετρα με το ζωο
καθαρα στην πνοη της αναπνοης
στην πνοη του ονειρου στην απλα
που πνεουν καθαρες οι διαθεσεις
και πνεω πνοη της αναπνοης τους
και μεσα του εξω του εξω του μεσα του
ψυχη σωμα του σωμα ψυχης του
ονοματα πνοης πνοϊκων διαθεσεων
και μιας διαθεσης πνοης.
Ζωο πετρα ιστορια
ονοματα της παρουσιας
που πνεει ελευθερη διαθεση
ως το προσωπο μου
του ζωου της πετρας της ιστοριας
αυτου του αναστηματος εγω
στον τοπο του εδω στο εδω του τοπου
στιγμη αίθρια δοαθεση.

Η διαθεση παρουσια παρον
αναπνοη γι’ αναπνοη
να πριν να μετα
εικονα του πριν απ’ το μετα του μετα απ’ το πριν
οπως αυτο και κεινο κεινο κι αυτο
ζωη θανατος θανατος ζωη
εικονες της εικονας
πνοη αναπνοη και γραφη γραφη πνοη κι αναπνοη
μια παρουσια παρον
στα παροντα της διαθεσης.

Διαθεση κινηση πραξεις εργα
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οπως διαθεση εργα μιλημα γραφη
κανω λεω σωπαινω κανω
κανω γραφω γραφη κανω
αυτη η διαθεση δημιουργια δημιουργια διαθεση
διαθεση ποιηση ποιηση διαθεση
αυτη η διαθεση απο αδιαθετο αδιαθετο απο
διαθεση
αυτο απο κεινο κεινο απο αυτο
οπως η πετρα τιποτα και τιποτα πετρα
τα τιποτα του τιποτα της διαθεσης των διαθεσεων
οπως ωραια κυλαει το νερο στα ματια του
ονειρου
μια ειονα υπνου ξυπνου
εινοαν διαθεση.

Να
βγαινει ο ηλιος
απο πριν κι απο μετα τωρα
φως αυτης της διαθεσης
σιωπη γυμνης ανανοησης
ανεμος αναπνοης μου
ν’ αναλαμπει γραμμη
να γινει αυτο το αγινωτο
ανεμισμα εικονα
αερινη γραμμη
καθαρη διαθεση
της πετρας να γινει
τυο νερου να κυλησει
υγροτητα στερεοτητας
διαθεση καθαρης γεννησης
της σταλας του κλαδιου του ζωου
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εμενα αυτου του εγω
που αναλαμπει αναπνεεται.

Ετσι ερχεται το ποιημα
μονο του μονος μου
ολη αυτη η μοναχικη διαθεση
που αιθριαζει προσωπο του πργματος
αυτο το προσωπο μου αυτης της γραφης
που κανει μολυβι το μαυρο χαρτι το λευκο
μαυρο ποιημα λευκη διαθεση
η διαθεση οριστικοποιηκε γραφη
αυτης της αναερης ανανοησης.

Να λοιπον
αυτη η αισθηση ταυτοποιησης
η αυτοδιαθεση ολα καλα
που με ολοκληρωνει τελικη συναισθηση
που λεγομενη δε λεγεται ως την καλη αυταρκεια
η αισθηση διαθεση ποιοτητα καλοτητα
αγαπη γαλανη γαληνη
γαληνευει ολη η καλη διαθεση
να
καλα.

Και κυλαει η γραφη
γινεται ποιηση
οπως ο σπορος απ’ το χωμα βλασταρι
λαμπουν λουλουδια καρποι
να ζει η ζωη με την ποιηση
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ποιηση ζωη ζωη ποιηση
η αληθεια των πραγματων
που με πραγματοποιει ποιηση
ολης αυτης της ζωοθανατικηςθανατοζωικης
πραγματικοτηταςς
που λαμπει σταλα υγροτητας της αληθειας
να
μπορω να βρεξω το χαρτι της ποιησης
μπορω να το εξαφανισω στην παρουσια αυτου
του παροντος.

Αυτη λοιπον η ιστορια μου
η ιστορικη διαθεση μου
που βρηκα που ηρθα
που αφηνω φευγοντας
ηρθα φευγω φευγω ηρθα
γινωμα της καλης αυτης διαθεσης
που με διαθετει στον κοσμο
κοσμο διαθεση
οριστικα ωραια.

Δοαθεση
για γινωμα
γι’ αυτοπραγματωση
κοσμικη διαθεση
για μορφη
γι’ αυτο για κεινο
απο ετσι
γυμνη διαθεση
διαθεση μορφη
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για κοσμο
γι’ ατη τη γραφη.
Να
μια πεταλουδα
ηρθε
εγινε
ωραια
που ολα γινονται
ετσι παροντα
και ειμαι ολοκληρος παρων.

Ετσι αυτο ετσι εκεινο
γινεται υπαρχει
αρχη τελος
γνωση αγνωσια
ζητηση αληθεια
τυχη σκοπος
κοσμος ακοσμια
α
να
ολα μια δοαθεση
ως τη διαθεση μου.

Μυρμηγκακι ελαχιστο
τι διαθεση σ’ εκανε σε φερνει
σε βλεπω ζωη με ολα εξω απ’ ολα
ελαχιστο της παρουσιας μονο απ’ ολα
χωρις ωραια να μαθαινω τιποτα
εισαι ολοκληρι μονο εσυ ακι τιποτα αλλο
ουτε τοσο ουτε ετσι
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μυρμηγκακι ονομα ανωνυμο
και αλλη μια της ιδιας διαθεσης
σε ειδα και πας
ησουνα και δεν εισαι εδω
υπαρχεις καθαρη υπαρξη
ουτε ονομα ουτε ανωνυμο
υπαρκτο οπως αποφαιζει η διαθεση
οπως αυτη που γινεται ετσι κι αλλιως
ωραια απο γνωση ελευθερη
και οικεια οπως ειμαι οικειος
μυρμηγκακι τι διαθεση κναεις
και εισαι γινωμενο
ειμαι διαθεσιμος.

Αυτη η διαθεση
οικειοτητα αμεσοτητα
παρουσια με την παρουσια μου
ειναι η ολη παρουσια
αυτη.

Και βλεπω κοιταζω γυρο ξερω οτι ειναι το
παντου
ο τοπος των πραγματων
γη διαθεση πραγμα του κοσμου
τοπος της διαθεσης
που με κανει οπως το παντου
διαθεση οντοτητας
ανεμου αερακι αναπνοης
βλεπω με κανει ο τοπος ολοκληρωτικα
μου γινεται ποιηση δημιουρεγιας



497497

κανω λεγοντας λεγοντας κανω
αφη αναπνοης της πετρας
παρουσια ποιησης
με το γυρο με το παντου
το ονομα της διαθεσης
για τον ηχο τη γραφη
το ποιημα.

Λαμπει ολοκαθαρα ορμαει η πραγματικοτητα
ολη των ολων θεληση τους
που υπαρχουν ολοκληρα παρουσια
της μιας αυτοπαρουσιας διαθεσης
με πραγματοποιει σωμα της
ζωη ελευθερη ως το πραγμα
η ταυτιση αναγνωριση οικειωση
ο αυτοπραγματοποιημενος ερωτας
αυτος που γινεται διαθεση του κοσμου
ο πραγνατικος μου του πραγματικου μου εμενα
που περιεχομαι περιεχω τον κοσμο
το εγω και το εσυ πραγμα
που αφηνεται κοσμος
ελευθερος να διαθετει να διατιθεται
νια διαθετω
ερωτικος ποιητικος
ως αυτη την πετρα της ομορφιας.

Αυτη τη διαθεση υποκρισια της ζωης
καθως βλεπω τη συνεχεια
σταλα πετρα χορταρι πουλι αναστημα
την υποκρινομαι και την κοιταζω
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εγω
διαθεμενα
καθως η διαθεση υποκρινεται τις διαθεσεις
υπαρξη ανυπαρξια
ολα τιποτα
δημιουργια ζωη θανατος αερακι
αναπνοη στην απλα στη λαμψη
στη συναισθηση
καθως η διαθεση αγαπαει να υποκρινεται
οπως αγαπιομαστε
πραγματικοτητα.

Υποσταση ως την υποσταση μου
στην υποσταση
που πας στο λευκο μαρμαρο
με ο,τι υπαρχει ο,τι γινεται
λεω τι να πω γιατι ποιημα
λεω να μη λεω
να ειμαι ποιητικος
ως μοναχο του το ποιημα.

Πετα πεταλουδα
ολα καλα.

Απ’ το κυμα στον ηχο
απ’ τον ηχο στο χερι
απ’ το χερι στο χαρτι
απ’ το χαρτι στη γραφη
απ’ τη γραφη στο μηχανευμα
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απ’ το μηχανευμα στο βιβλιο
απ’ το βιβλιο στη ληψη
απ’ τη ληψη στο κυμα
απ’ το κυμα στην αναγνωριση
το ποιημα.

Η διαθεση της μνημης
αισθηση χωρις παρουσια
γευση οντοτητας
αυθυπαρκτες εικονες
εμ την αυθυπαρκτη εικονα μου
εικονισμος αλλιωτικης παρουσιας
εμ τις ονειρικες εικονες
παροντικες
οπως πεταει η πεταλουδα
σ’ ολο το παρον.

Μ’ ανεμοπαιρνει η διαθεση
μεσ’ απ’ τον κοσμο εξω του
ολοτητα μου διαθεση
μια υπαρξη καλοσυνης
αγγιζω τη σταλα αγγιζω το τιποτα
αγγιζομαι ολοκληρος
οπως υπαρχει η πετρα
με μαρμαιρει το μαρμαρο
μορφη του ωραιου χωρου του
μαρμαρυγες οντοτητας σαν εγω
πραγματοποιωντας σ’ αυτον μ’ αυτον εδω τον
κοσμο
παρον τωρα.
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η γλωσσα υπαρχει
οπως η σταλα γεννα
το πραγμα του κοσμου
το σωμα εγω
που ωραια ρωταω
επειδη η γλωσσα υπαρχει
να εκφραζομαι του κοσμοτ
απεξω μου
μεσα του.

Γραφω και κοιταζω
το ποιημα και το θεαμα
η ιδεα κινειται χορταρι
ειμαι με αυτα
ολος με ολα.

Η διαθεση τιποτα
υπαρχει ωραια
ας πω με περιεχει.
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Ι. Ο ΕΡΩΤΑΣ

Α

Ειμαστε η στιγμη του παντος
εσυ μου εσυ το μονο του τιποτα
εγω σου εγω το μονο η αγαπη
αυτος ο κοσμος σ’αυτον
της παρουσιας απουσιας της οντοτητας
*
Ελαμπες
οπως σε αναπνεω παρουσια
ερωτας των πραγματων
αυτης της πραγματικοτητας κοσμος
που κανει ο,τι θελει
ως τη λαμψη σου αναπνοη μου
που με ζει
αφη της απουσιας σου ολης της παρουσιας
αυτη η στιγμη ερωτας
μνημη και πραγματωση
πραγματωση και μνημη
οπως σε κανω που με κανεις
ως αυτη την αναπνοη της ζωης
που με παρουσιαζει απουσια σου
απουσιαζω παρουσια σου
γυμνοτητα της αφης.
Ειμαστε η στιγμη ερωτας
που παρουσιαζει αναλαμπει τον κοσμο
αυτον που ησουν μορφη
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αυτης της απουσιας σου
ερωτας οπως απουσια παρουσια
γαληνη απο μνημη και κοσμο
αγαπημενη η πραγματικοτητα
πραγματικοτητα η αγαπημενη
προς αυτον τον κοσμο
που του ειμαστε οπως μας θελει
εγω του ολοκληρος από ολοκληεη εσυ του
αυτο που ειμαι ολοκληρος σωματικος
της λαμψης της μορφης σου
που λαμπει τον κοσμο
*
Τερψη της απρουσιας σου της αφης σιυ
πνοη της απουσιας σου της μνημης σου
με μαθαινεις η μορφη της οντοτητας
πως υπαρχω ζωη της πραγματικοτητας σου
αυτης εδω τωρα στιγμης
που ειμαστε
ο ερωτας της αφης σου απουσιας
της μορφης μου παρουσια
η απουσια σου με παρουσιαζει
με τον τροπο της διαθεσης κοσμος
που μας κανει οπως θελει ο,τι θελει
αυτον τον πονο απουσια τερψη παρουσια
τερψη απουσια πονο παρουσια
αυτα τα λογια πραγματα
διαθεση της διαθεσης κοσμος
αυτο το τιποτα που το εισαι το μονο
αυτην των ολων που τους ειμαι μονος η αγαπη
αγαπημενη μου
που με κανεις πιο πολυ απο ειμαι
οπως εισαι πιο πολυ πως υπαρχεις
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οπως το χαλικι που αγγιζω οπως λαμπεις
που λειπεις οπως το αγγιζω
οπως ζω απο δε ζεις
δε ζεις απο ζω σωματικος
υπαρχω απο υπαρχεις
υπαρχεις απο υπαρχω
κοσμος απο απουσια σου.
*
Τερψη του πονου της απουσιας σου
απτη αισθηση της υπαρξης
της γυμνοτητας ερωτας εγω εσυ
αυτης της ειμαστε στιγμης
αυτο το χαλικι
η ο,τι θελει οπως το θελει ο κοσμος.
Η τερψη του πονου της απουσιας
διακιωση της παρουσιας.
Αγαπημενη μορφη
της γλυκιας ομορφιας
που αναπνεω πραγματωση
αγαπημενη
τερψη που υπηρξες του υπαρχει
αυτης της οικειας πραγματικοτητας
που αναπνεω γυμνη
αγαπημενη μορφη της στιγμης
αυτος ο ερωτας ολα
υπαρχει του υπηρξες
μονη υπαρξη
ν’ αναπνεεται ανεμιζεται η ζωη
ολοκληρη
γυμνη πραγματικοτητα
που να
παιζεται ποιηση
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αγαπημενη μου αγαπημενος σου
αγαπη
να
απο ερωτα ο κοσμος
καλος
για την καλη ποιηση.
Ειμαστε η καλη στιγμη.
*
Ωραια
σε κοιταζα οπως σε κοιταζω
κι αλαλιαζει η ζωη ουρλιαζω
τι να πω τι να κανω τι να γινει
αυτη η αλαλιασμα δυναμη
τι να γινει τι να καμωθει τι να ειπωθει
να ολα ελευθερα τα περναω
διαθεση δυναμη
γυμνη ζωη απο γυμνη μορφη
σ’ αναπνεω αλαλιασμα
ορμη δυναμη οντοτητας
γυμνοτητα των ολων χωρις τιποτα
κοιταζομαστε
ματια με ματια του παντος
στιγμη των στιγμων
ειμαστε στιγμιαιοι
ζωη μορφη ζωη γυμνη
να η ζωη απλωνει αναπνοη
λαμπει αερακι
στην απλα στιγμη του παντος
που αφηνομαι γυμνος στη ζωη
να ζω που δε ζεις ζεις που δε ζω
τι η ζωη
αγαπημενη
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σ’ αυτο αυτο που ειμαστε του παντος
γυμνος ερωτας
που τον κοιταζομαστε
δεν κανω δε λεω δε γινεται τιποτα
ολα ειπωμενα καμωμενα γινωμενα
αυτη η μορφη σου.
που γυρναω στη ζωη
να ειμαι ο,τι δεν ειναι
ειναι που δεν ειμαι
να
αυτη η γραφη λογου λογια
μαυριζουν το λευκο
λευκαινουν το μαυρο
πραγματικα λογια αλογα
αλογα πραγματικα λογια
οπως μια γραμμενη απο αγραφη πετρα
της απλας γυμνοτητας
αυτης εδω.
*
Να
ενα χορταρι ολοκληρο απο ολο
κοιταχτο
πραγματικο
σαν εσυ αυτου του εγω
χορταρι
ολοκληρο παρουσια της απουσιας
του ολου
που ειμαι ολοκληρος.
*
Πνοη της αναπνοης
τερψη παρουσιας
ενεργηματα
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της γυμνης διαθεσης του οπως ειναι
καλα
ετσι.
*
Βλεπω τη σταλα
υπαρχουμε οραση ορωμενο
σταλαζει μνημη εικονα
υπαρχουμε παρουσια μου
απο γενεση απο αρση
παραμεριζονται
αερακι της αναπνοης.
*
Απτο σωμα μου
της γυμνης αφης
αναπνοης
εσυ.
*
Ο,τι εχει ειπωθει
κατορθωθει
ιστορηθει
παραμερισμος
που ειμαι οπως ειναι
κοσμικος
του εσυ.
*
Εικονα μου
του οπως ειναι
ως τη ζωη.
*
Αυτα που γραφονται
γραφη αλογαριαστη.
*
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Εγω εσυ
ενα πραγμα
για τα πραματα.
*
Η βαρκα της νεοτητας
στον ουρανο της θαλασσας του φωτος
ολα καθαρα
ματια με ματια στα ολα
η αναλαμπη της παρουσιας
αιωνιοτητα των πραγματων
πλεουμε της ζωης
γινονται ολα εγιναν θα γινουν
γινομαι αυτο που ειμαι που ειναι
στη λαμπρης σιωπη σου
λαμπουν ολα ερωτας
μας πραγματοποιουν αυτης της ζωης
τωρινης ουσιας του παντα.
Κωπηλατω της θεασης σου
βλεπω το ολο θεα σου
σε θεωμαι σιωπη του παντος
αυγαζει ο ερωτας παρουσια
που πλεουμε να ζησουμε
κωπηλατω τον οριζοντα.
Εισαι που ειναι ολα καθαρα
με θεασαι η μορφη του ολου
ολη ολον
στην πραγματικη θαλασσα του ουρανου
ειμαστε πραγματικοι
της ολανοιχτης απλας
στο τωρινο ξυλο αυτης της νεοτητας βαρκας
που την κωπηλατω για σενα με σενα
σ’ αυτη τη νεοτητα της ζωης
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αυτου του νεου οπως ειναι κοσμου
ολοκληρωση της παρουσιας.
Θα γινουμε εδω και ζωη.
*
Χωμα και νερο
ανεμος και φως
σ’ αυτη τη νεοτητα που ειναι ζωη
αυτη που σε βλεπω σ’ αγγιζω
με βλεπεις μ’ αγγιζεις και υπάρχω
τι καλο που υπαρχεις
η ωραιοτητα ερωτας των πραγματων
πραγματικη ωραιοτητα.
Να ενα εγω ενα εσυ
καλα σωματα της ζωης
στη σιωπη καθαροτητα
αυτης της μιας αληθειας
αγαπη της γυννοτητας.
Με εισαι σε ειμαι
καθαροτητα της παρουσιας
σιγαλα ζουμε το ειμαστε
σε μαθαινομαι ζωη.
Ειμαι εισαι εισαι ειμαι ανεμος
που πνεει γεννηση θανατος
της μορφης στη σιωπη
ελαφρος ανεμος ιριδα
σε περιγραφει θεαση της πραγματικοτητας
που ιριδιζεται πνεεται γενεση καταλυση
σε λαμπει μορφη της γυμνοτητας.
Εισαι η γυμνοτητα παρουσια αυτου που ειναι
και γινομαι ολοκληρος αυτης της ζωης
που ειναι γι’ αυτο που εισαι
λαμψη της οντοτητας
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ερωτας της αναγνωρισης.
*
Αχ λογια λογια
ως το σωμα του σωματος του σωματος σου
ω αυτη η σωματικοτητα
της αφης μας
κραυγη της λαμψης σιωπης
και παυουν ολα παυει το ολο
και μιλιομαστε η παρουσια
πριν υπαρξη ανυπαρξια
αυτη η αλαλητη αληθεια
που με λαλας της ποιητη
ποιητικο λαλημα
Λαλω της αληθειας
στιγμη του παντος
που γινομαστε οπως ειμαστε
στο νερο στο χωμα
στο φως στον ανεμο
αυτης της πνοης
που μας αναλαμπει ζωη
αυτης της πραγματικοτητας.
*
Το τιποτα γινεσαι μορφη
να λεει το αλεκτο την ποιηση
να γινεσαι λεκτο.
*
Λαλα με λαλα
λαλημα της αυγης του κοσμου
των αστρων που βασιλευουν ανατολη
να λαμπει ο κοσμος πραγματικος
λαλικη μου πραγματικη μου.
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Αυτος ο ανεμος αυτο το φως
αναπνευσαν αναπνεουν αφηματα
εμπνοη οδου απ’ το βημα στο χωμα
με τη δροσια των αστρων του ολοκληρου
ουρανου
αναπνοη μου πνοη της οδου
ματια μου ματια πορειας
ημουνα που ηταν
ηταν που εισαι
η ονοτητα της πραγματωσης μου
αυτοσυναισθηση
πορεια με σενα προς εσενα
απομενα προς εμενα
βημα αρχη βημα τελος της πραγματικης οδου
χωμα αρχη τελος
υπαρχω αυτης της οδου
της αναπνοης του φωτος αυτων των αστρων
που λαμπουν χωμα και νερο
να πορευομαι εσυ προς εμενα
απ’ τη μορφη μου εικονα σου
στη μορφη σου εικονα μου
ολο φτανω ολο αρχιζω
ολο εγινε ολο θα γινει ολο γινεται
η οδος που οδευεται πορεια μου
πορεια ζωη απο σενα σε σενα
αχ λογια
λαλα λαλα με
πες με να ειπωθω
αλεκτο ειπωμα
λαλησου με
να ειπωθω αυτο που ειμαι εισαι ειναι
λαλικη αυτη η αλαλη γλωσσα
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του δροσερου φωτος αυτης της αφης
που μ’ αφηνει θεατη της μορφης σου
θέα εγω απο εσυ θέα
λαλα με γυμνη πραγματικη αφη
γραφη γυμνη σου
αυτης της πορειας μου
εγω ολο εσυ
αχ λογια
πραγματωσου μου
εδω τωρα
οπως με πραγματωνεσαι
πορεια σταση στιγμη.
*
Ζηταω που ειναι
ζω που υπαρχω αυτης της πνοης
που με πνεεσαι ανοηση
πραγματικος νους
του μονου νοηματος
που λεει η πετρα
ονομα σου
με εχεις ονομασει
σε λεγομαι η ζωη
των αστρων της αφης.
Λαμπε οπως με λαμπεις
ονομα της στιγμης του παντος
Λαλω μου
ζω της ζωης σου
του φωτος των αστρων.
*
Εισαι ολη η ωραιοτητα πραγματικοτητα
η πραγματικη πετρα της γυμνης αφης
εισαι η γυμνοτητα της γενεσης
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ο ερωτας της υπαρξης
εισαι ο λογος της οντοτητας
η αληθεια της σταλας
που σταλαζει της στιγμης του παντος
εισαι το λαλημα αυτου του πραγματικου τωρα
αυτη η λαλικη γραφη
αυτου του ειναι του ειμαι
εισαι
η Λαλω μου.
*
Αυγαζει
ουσια και παρουσια
ηλιος της πετρας μνημης
του αστρου του παντος
στα καθαρα μου ματια
της υπαρξης σου
αυγαζει η ζωη
λυγαει το χορταρακι
ολα μου μιλανε
αυγη μου
αυτης της καλοσυνης
ωραιοτητας σου
εγινε το πραγμα
το ζω.
*
Οπως ο ανεμος
αναπνεω
κινουμαι
οπως η κινηση
οπως το γινωμα
κανω
γινομαι
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οπως ειμαι
εσυ
με κοιταζεις
συναισθηση μου.
*
Ολοκληρος
διαγραφομαι
στην καθαροτητα σου.
*
Τα ονομαζει ολα η αγαπη
υπαρξη τους τα ονομαζει
τ’ αφηνει ελευθερα να ειναι ο κοσμος
ερωτικος και μονος
οπως μονος ειμαι
αγαπημενος.
*
Μιλιεσαι ολη η αγαπη σιωπη
γινεσαι ολη η πραξη
ζωογονα αναπνεεσαι
υπαρχω απο αγαπημεος
αυτου που εισαι
οπως ειναι
υπαρχεις απο αγαπημενη
αυτου του ειναι
οπως ειμαι
η αγαπη ονομα μας.
*
Λεω γι σενα
απο μενα
που με λες.
*
Λειπεις απο εδω
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απο παντου
οπως εισαι εδω
και παντου
που με περιεχεις
το εδω παντου.
*
Αυτα
ειναι ποιηση
απο μονη της
αποιητη ή ποιημενη.
*
Εφυγες
να με μαθαινεις
κοντα μου.
*
Οδηγεις το ταξιδι
προρισμος.
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Β

1

Η βαρκα λαμπει τ’ ονειρο
απλωνει η θαλασσα την παρουσια
να πλεει η μορφη της αληθειας
για ολα τ’ αστρα της πραγματικοτητας.

2

Τα ματια της αγαπης κοιταζουν
γαληνια απ’ τη μνημη την αληθεια
που ζω αγαπημενη πραγματικοτητα
μ’ αυτα τα μυρια πραγματα μυρια νοηματα.

3

Εικονακαι πραγμα μια ωραιοτητα
μια αναπνοη αληθεια και πραγματικοτητα
τι ωραια ανοιγει το λουλουδι
αρωμα και τραγουδι
τι ωραια ανασαινω
να ερχομαι να πηγαινω
τον οριζοντα στολιδι
την αληθεια παιχνιδι.

4
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Nεος ανεμος αφηνει λευκα λουλουδια
αυτης της αληθινης αναπνοης
που μου μοσχοβολιεται.
5

Πονος της πραγματικοτητας
αναγνωριζεται γαληνη.

6

Αχ ποσο λιγος ο νους
κυπαρισσακι μου
που εισαι ολοκληρο πραγματικο
κι ελευθερα πραγματοποιουμαι
οπως με αναπνεει ο ανεμος.

7

Αυτη γη γλυκια γαληνη της αγαπης
ειναι η ουσια της παρουσιας
εικονα της απουσιας
μορφη σου
που ειμαι αγαπημενος.

8

Η συνηθεια
που ενωνει αλλαζει
το ζωο λουλουδι χωμα το λουλουδι
νερο το χωμα το νερο αναπνοη
την αναπνοη ανεμο ανανοηση
αυτη η συνηθεια



517517

ανανοηση ανεμος
αναπνοη νερο
χωμα λουλουδι ζωο
αυτη η συνηθεια εγω εδω
ειναι η αγαπη της πραγματικοτητας
αυτης που ειμαστε
γυμνοι αγαπημενοι.

9

Το βλεπεις
δε μας χωραει η ζωη.

10

Δε μετραει
ειμαι εγω εισαι εσυ
φτανει που ειναι.

11

Πεταει το πουλι ελαφρα φτερα
στο φως στον αερα στη ζωη του
που ξερει ο ουρανος ολανοιχτος
οπως κοιταζεται.
Κοιταζομαι.

12

Η τελεια στιγμη σου με κανει ολικη ανταποκριση
ανεμος να ολοκληρωσει την τελειοτητα
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η μορφη σου με πραγματοποιει
γαληνη ζωη γυμνη καθαροτητα
οπως ειναι ωραια
αυτη την κινουμενη τελεια στιγμη δημιουργιας.

13

Τερψη της ποιησης ζωης
η εμπνοη της αγαπης σου
που μοσχοβολαει παρουσια
τη; ζωης και της εικονας
αυτης τςη αζωης μορφης σου
και ειμαι του παντος αγαπημενος.

14

Ολος μου για το οπως ειναι
και το οπως ειναι ολο με ζει
και οπως εμενες μενεις μεινε
εγω εσυ κι αυτο μαζι.

15

Το μαθημα σου
ποιημα σου.

16

Ενα η παρουσια μου και η παρουσια
μου λαμπει αισθηση νους
ιδεα και πετρα
το πουλι που με κοιταζει κοιτωντας
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τα ματια της αγαπης σου
αυτη η αγαπη παρουσια.

18

Βλεπω την πετρα
που με υπαρχει
σε βλεπω.

19

Η παρουσια ειναι αφη της αληθειας
οραμα αρωμα ακουμπημα γευση και ηχος
η αισθηση αυτη πραγματικοτητας
μ’ ολα τα ονοματα
γλωσσας αγλωσσιας αχρονης
ελευθερης να ειμαι αληθινος
χωρις ητανε ιναι θα ειναι
ενα ονομα για ολα τα ονοματα
ενα ονομα μνημονικο
που ονομαζεται με ονομαζει σε ονομαζει
αυτη η μια παρουσια
που την κρατω πετρα
Λαλω.

20

Αν υπαρχω υπαρχεις
αν δεν υπαρχεις δεν υπαρχω
ε
ειναι μονο μια υπαρξη
νατη
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στ αλα φωτεινη.

21

Α η παραβολη της ζωης.

22

Δεν ειναι τα παντα να τα εξηγει η ζωη
ειναι τα παντα να εξηγουν τη ζωη
παιρνει την εξηγηση ο ανεμος
αφηνει την πετρα στο βαρος της
και αναπνεω την αιθρια.

23

Μου ανατελλεις στον οριζοντα
τη γνωστη ασπρη πετρα
για τη ζωη.

24

Η ομορφια σου
αερινη μορφη της αληθειας
με οριζει αναπνοη ζωης
φωτεινα ματια
που με κοιταζουν χωρις παρουσια
και με παρουσιαζουν
στον κοσμο ωραια οπως ειναι
ν’ αναλαμπει την ομορφια σου.
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25

Ολος ολα ολη η ορμη
της γαληνιας αυτης υπαρξης
γυμνο κινημα κραυγη της σιωπης
λογος ονομα του παντος
αυτη η αγαπη
που με δικαιωνει αυτου του κοσμου.

26

Η πετρα λαμπει στον οριζοντα
μνημη σου.

27

Εισαι
της ωραιοτητας
του παντος.

28

Δεν τα χωραει ολα η ζωη
τη χωρανε
να ο χωρος απλωνεται ολα
να τον οδευει η ζωη
ελευθερια του.

29

Η κινηση μου
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σε μαρτυραει
να αφηνομαστε.

30

Σε θυμαμαι
με κοιταζει ο Θεος.

31

Σε αυτη την ποιηση σου
οπως σε ολα.

32

Πλεω με ωραιο πλεουμενο
την ομορφια στην πραγματικοτητα
ωραια λαμπουν τα ματια σου στη θαλασσα
της αφηνουν τν ομορφια σου
να βγαινουν τα τυματα στο χωμα
παντα κυματα τωρα
αντιλαμποντας τα ματια σου στα ματια μου
πραγματικη εικονα.

33

Απ’ τη ζωη στη μνημη
απ’ τη μνημη στη ζωη
μ’ αυτο το ζωικο μνημονικο σωμα
παρων αυτης της δημιουργιας
που τα πραγματοποιει ολα αυτα
ενα δικο τους ωραια αφημενο τους
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στην ιδιοτητα της οντοτητας.

34

Λυγαει το χορταρι στην πετρα
περναει το πουλι τον οριζοντα
η αισθηση της ζωης αναγνωριζει την καταγωγη

της
με περιεχει η πραγματοτητα ωραια εικονα.

35

Μας ενωνει μας χωριζει
με χωριζει μ’ ενωνει με τα πραγματα
η αγαπη ενωσης και χωρισμου
μοιραζει πραγματα τον κοσμο
της ωραιας γυμνοτητας τους.

36

Ταξιδευω με τη βαρκα ωραια
στην επιφανεια του καλου νερου
με λαμπει η απλα
ν’ ανατελλει η μορφη σου
εικονα της αληθειας
κοσμικο ταξιδι.

37

Κοσμικη ποιηση
πραγματικη ποιηση
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παρουσια.

38

Μου χαριζεσαι
αιωνας.

39

Ο ερωτας παρουσια
δημιουργια η παρουσια σου.
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Γ

Παω πεναω γυρναω
ποναω γελαω κοιταω
α πετρα χορταρι αστερια μου
πνοη νοημα χερια μου
χωρις οχι και ναι αφημενος
παυω μαζι σας αγαπη παρμενος
στην πατριδα τωρα αφημενος
ολο το ταξιδι ταξιδεμενος.

Η οικειοτητα της αγαπης των πραγματων
οπου κυλανε ελευθερα οι αισθησεις
γλυκια γαληνη αναγνωρισης
το κοιταγμα μου κοιταζεται
αγαπη της πετρας που ακινητει
στην κινηση του λυγερου χορταριου
με την αγαπη αυτης της αστρικςη ολοτητας..
Ειναι η πατριδα πραγματικοτητα
χωρις χωρσιμενα οχι και ναι
ενωμενα οχι και ναι στην αγαπημενη οικειοτητα
που υγραινει τη σταλα
ανεμιζει τον ανεμο
με ψυχωνει με θεωνει θεωμενο θεαμα
αγαπη οικειοτητα.

Ταξιδι πραγματα γεγονοτα στιγμες σιωπες
μορφη ταξιδιου η μορφη της αγαπης ταξιδι
ενας εαυτος μια ιριδα ενα οικειο θαυμα
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με κανει με λεει με μιλαει
με μιλαω με γραφω τωρα
ταξιδεμενος ολη η αγαπη μορφη σου
μορφη αυτου του πραγματος της οικειοτητας
οικειοτητα πραγμα.

Το ταξιδι ταξιδευτικα ταξιδευεται
οικειοτητα φωτεινο τωρα.

Ολα παροντα
παρων
παρον
ανοιχτο ταξιδι.
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Δ

1

Περναει ενωνει η διαθεση ονειρα απουσια
παρουσια

ειιναι γυμνη της στην ιδια της την ουσια
που με ουσιωνει ολοκληρο πονη της
και με παρουσιαζει εμφανιση της
σ’ αυτον τον τοπο με τοχωμα και τη σταλα
την αισθηση το νου και τα μικρα και τα μεγαλα
αντικρυστα στον ηλιο της ζωης
του ποθου και της επαφης
που μας διαθετει εσενα εμενα
κι εμενα εσενα γυμνο ενα
αυτη τη διαθεση με τις διαθεσεις
που αγαπη ονειρο απουσια παρουσια της αρεσεις
ετσι που κανει ο,τι θελει
και τιποτα δεν τη μελει
οπως εσυ μελεις εμενα κι εγω εσενα
και ολα ειναι ωραια αφημενα
εσενα εμενα κι εμενα εσενα.\\2

2

Αγαπη τερψη αυτη η ωρα
που η πνοη που στελνεις την κανει τωρα
μ’ αυτο τ’ ωραιο πουλι πουμονο του πεταει
και ολη την αληθεια τραγουδαει
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οπως εδω μου εκει σοτυ παει.

3

Ο.τι κι αν πουμε κι ο,τι κι αν κανουμε η αγαπη
δεν τελειωνει

τιποτα δεν την ολοκληρωνει
τιποτα εξω της δε μενει
αφου ειναι σ’ ολα αγαπημενη
κι οπως βλεπουμε το λουλουδι
κι αλλο θελουμε τραγουδι
λουλουδια η αγαπη τραγουδαει
ζωη και θανατο και γυμνια τους χωραει
αφου η αγαπη μονο αγαπαει
και με λουλουδιζει και σε τραγουδαει.

4

Ολη ιυς τη σοφια μου εχεις σβησει
και τ’ ονομα σου ολογυμνο μου εχεις αφησει
κι ειμαι γυμνος του με τον κοσμο αυτο γυμνο του
και με το καθε τι που γινεται δικο του.

5

Αυτο που ειναι
σου ονομαζεται σ’ ονομαζει
Λαλ ω
που λαλω λαλει το πουλι
πνεει ο ανεμος αναπνεω το πνευμα
νευει ο νους ονειρευομαι το πραγμα
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Λαλω
θεαση θεωμα
θεωμενο θεαμα
θεωμα του ονοματος σου
ονομαζω την ποιηση
Λαλω
ζωη ταξιδι
ανοιχτο σου
και ολα υπαρχουν
ονοματα σου.

6

Τη στιγμη μου ειμαι ταξιδι ανοιχτο
ενα ολο του ολου αφημενο
που υπαρχει υπαρχω απ’ αυτο
δοσμενος του ειμαι μου ειναι δοσμενο.

Να ο κοσμος ωραιος αφου ειναι
και του ειμαι που ειναι πνοη μου
η στιγμη μου εχεις γινει και μεινε
η αγαπη τουκοσμου υπαρξη μου..
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ΞΕΝΗ Σ. ΣΚΑΡΤΣΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗ Λ. ΣΚΑΡΤΣΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΟΙΗΣΗ

Η Πρωτη Γραφη, Λ.Ο.Φ. 1958
Ανοιξη (τρία αντίτυπα) 1961
Λαλω, Οστρακα, Πάτρα 1961, 1978
Νερο στις μερες, Οστρακα 1964, 1978
Δεκαοχτω ποιηματα, 1971
Δεκα τραγουδια, 1972
Μελι στο νερο, σημερα, 1973, 1978 (: και στο Α.
Μπελεζίνης, Το μελι στο νερο, σημερα του Σ.Λ.
Σκαρτση, Οστρακα 1974 και Αχαϊκές εκδόσεις,
Πάτρα 1991)
Η πρωτη γραφη και αλλα ποιηματα, Οστρακα 1976,
1978
Τραγουδισματα, Οστρακα 1974, 1978
Σωκρατης Επιταλιωτης, θαλασσινος, Οστρακα 1974,
1978 (: και στο Γλωσσικα και ποιητικα, Παρατηρητής,
Θεσ/νικη 1998, β΄ έκδοση συνολική και
συμπληρωμένη, Ελληνικα Γραμματα 2000)
Οστρακα, Οστρακα 1976, 1978
Ασκησεις Α΄και Β΄, Χρονοι του ερωτα, Μια δευτερη
γραφη, Οστρακα 1978
Κουρος του Νοστου, Οστρακα 1978
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Το Πραγμα του Κοσμου, Α΄ μερος, Οστρακα 1982
Το Πραγμα του Κοσμου (ολόκληρο), Οστρακα 1984
Αγαλμα, Οστρακα 1984
Ποιηματα απ’ το τιποτα, Οστρακα 1987
Εσυ της παρουσιας, Αχαϊκές εκδόσεις 1987
Μαρμαρο της απλας, Καστανιώτης 1989
Μαρμαρο της απλας –2, Αχαϊκές εκδόσεις 1991
Αναγλυφα, Αχαϊκές εκδόσεις 1992
Παντα νερο, Αχαϊκές εκδόσεις 1995
Ταξιδια, Αχαϊκές εκδόσεις 1998
Το Αναστημα, Αχαϊκές εκδόσεις 1999 (: ένα μέρος
στο Λαλικα, Κάκτος 2001)
Εσυ της παρουσιας Β΄, Παιγνιδι, Η θαλασσα και τ’
αστρα, Ελαφρη παρουσια, Ρευμα αναπνοης, Ροη
τραγουδιου, Ροη ελευθεριας, Το σωμα, Τελος, στο Το
νησι, Αχαϊκές εκδόσεις 1999
Η Ανασα της Αθανασιας, Γκοβόστης 1995 (: και στο
Λαλικα, Κάκτος 2001)
Γραμμη, Γκοβόστης 1997 (: και στο Λαλικα, Κάκτος
2001)
Λαλικα (Τα μειζονα ποιηματα), Κάκτος 2001
Αυγη, Γαβριηλίδης 2001
Αγαλμα πνοης, Αιθρία, Γαβριηλίδης 2001
Παλια ανεκδοτη ποιηση, στο Τα αλλα προσωπα της
ζωης, Περί Τεχνών, Πάτρα 2002
Τιποτα δύο: Το προσωπο των πραγματων, Αδεσποτα,
Τοσα ποιηματα, Η πεταλουδα και το σωμα, Γραφονται,
στο Απ’ το Νησι, Περί Τεχνών 2003
Ελαφρη προτομη, Παρατηρητής 2004
Εκατο φορες το αδυνατο, στο Γραφτα και Αντιγραφα,
Περί Τεχνών 2004
Ταξιδι, στο Διαλογοι, Περί Τεχνών 2005
Γυμνη πετρα, Περί Τεχνών 2006
Πετρα της αγαπης, Καστανιώτης 2007
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ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ ΣΕ 20 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΠΟΙΗΣΗ
Ως το Ποιημα, Ιδιωτική έκδοση σε 20 αντίτυπα, 2012
Διαφανεια, Ιδιωτική έκδοση σε 20 αντίτυπα, 2012
Αλλιως, Ιδιωτική έκδοση σε 20 αντίτυπα, 2012
Λαλικος, Ιδιωτική έκδοση σε 20 αντίτυπα, 2012
Η Ακρη, Ιδιωτική έκδοση σε 20 αντίτυπα, 2013
Η Αυτοποιηση, Ιδιωτική έκδοση σε 20 αντίτυπα, 2016
Ως το ποιημα 2012
Αλλιως 2012
Λαλικος 2012
Διαφανεια 2012
Η αυτοποιηση 2016
Η γλωσσα της συνθεσης, 2014
Η παρουσία 2016
Ριμες 2016
Αφεση χ.χ. ( 2017)
Πεντε συλλογες (Νερό στις μέρες, Μελι στο νερο,
σημερα, Σωκράτης Επιταλιώτης, θαλασσινός,
Τραγουδίσματα, Ανάγλυφα) 2018 (επανέκδοση)
Εσυ 2018
Τρεις συλλογες (Νερό στις μέρες, Δεκαοχτώ ποιήματα,
Δέκα τραγούδια) 2019 (επανεκδοση)
Εσυ της παρουσιας 2019
Ποιητικος μου οπως ειναι 2020
Το σωμα της δημιουργίας 2020
Η Αναγνωριση 2020
Το λουλουδι αοιγγει 2021

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
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Η ποιηση μεταφρασμενη 2018
Ανθολογια κινεζικης ποιησης 2020

ΠΕΖΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΖΑ

Το άνοιγμα πέτρα 2013
Καλύβα στη θάλασσα – Τετράδες (επανεκδοση)2018
Ημερολογιακά πεζά 2018
Επιφυλλίδες και χρονογραφήματα 2019
Ζωική μνήμη (επανεκδοση) 2020
Μια Περισυναγωγη (Στ.Σ.Σκαρτση) 2020

ΜΕΛΕΤΕΣ

Αυτή η ποίηση 2013
Δοκίμια γλωσσικής οντολογίας 2018
Γλωσσική αγωγή
με το δημοτικό τραγούδι 2018

Ο ακροατής 2018 (επανέκδοση)
Η οντολογία της γλώσσας
και της ποίησης 2017

ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Τα οστρακα της ποιησης, Tιμητική Έκδοση Δήμου
Πατρέων, 1982
Οστρακα μνημης, Οστρακα 1982
Το φως του νερου, Περί Τεχνών 2003
Δημήτρης Κατσαγάνης,Μια ανθολογια ποιηματων
απο Τα αλλα προσωπα της ζωης του Σωκρατη Λ.
Σκαρτση, επιμέλεια –, Ιδιωτική έκδοση, 2005
Η Γραμμη της Ποιησης. Μια ανθολογηση απο την
ποιηση του Σωκρατη Λ. Σκαρτση, επιμέλεια Δ.
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Κατσαγάνης – Ξ. Σκαρτσή, Ταξιδευτης 2008 (Με
κείμενα των Λ. Στεφανου, Α. Μπελεζινη, Σ. Μιχαηλ)
Μια Μικρη Ανθολογηση απο την ποιηση του Σ.Λ.
Σκαρτση στο Ο ποιητής Σωκράτης Λ. Σκαρτσής,
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημιου Πατρών,
Τιμητική έκδοση. Απο την Ημερίδα προς Τιμήν του
«Ποίηση και Περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, επιμέλεια Σ.Π. Βαρναβας – Ξ.
Σκαρτση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2008

Ποίηση σε περιοδικά και γενικές Ανθολογίες.
Μεταφράσεις ποιημάτων στα αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, σουηδικά,
ρωσικά, ουγγρικά, αλβανικά και στα βουλγαρικά.

Β. ΠΕΖΑ

Διαλογος απ’ το συναισθημα, απ’ την υπαρξη, 1962
( και στο Διαλογοι, Περί Τεχνών 2005)
Ενα ερωτικο, Οστρακα 1981, Οδυσσεας 1984 (: και
στο Απ’ το νερο ως τ’ ονειρο, Κέδρος
1998)
Καλυβα στη θαλασσα, Αχαϊκές εκδόσεις 1987 (: και
στο Απ’ το νερο ως τ’ ονειρο, Κέδρος 1998)
Τετραδες μου, Αχαϊκές εκδόσεις 1987 (: και στο Απ’
το νερο ως τ’ ονειρο, Κέδρος 1998)
Γραφη για ποιηση, Ελληνικά Γράμματα 1997
Κοσμικος ερωτας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
1988 (: και στο Απ’ το νερο ως τ’
Ονειρο, 1998)
Απ’ το νερο ως τ’ ονειρο (περιεχει τα Ενα ερωτικο,
Καλυβα στη θαλασσα, Τετραδες
μου, Κοσμικος ερωτας), Κέδρος 1998
Το νησι (πεζα και ποιηματα), Αχαϊκές εκδόσεις 1999
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Τα αλλα προσωπα της ζωης, (πεζα και ποιηματα),
Περί Τεχνών 2002
Απ’ το Νησι (πεζα και ποιηματα), Περί Τεχνών 2003
Γραφτα και αντιγραφα (και Εκατο φορες το αδυνατο),
(πεζα και ποιηματα), Περί Τεχνών 2004
Διαλογοι, (πεζα και ποιηματα), Περί Τεχνών, 2005
Οι αλλες ωρες, Γαβριηλίδης 2006

Γ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

Συγχρονοι Πατρινοι ποιητες, Οστρακα 1972
Η ποιηση στην Πατρα, (νεαροι Πατρινοι ποιητες),
Οστρακα 1973
Ανθολογια Α΄, (νεοι Πατρινοι ποιητες), Οστρακα 1978
Ανθολογια Β΄, (νεοι Πατρινοι ποιητες), Οστρακα 1979
Δημοτικα τραγουδα, Καστανιώτης 1987
Ανθολογια νεοελληνικης ποιησης, Γκοβόστης χ.χρ.
[1996, !997]

 Βυζαντινη Ποιηση
 Μεταβυζαντινη Ποιηση
 Κρητικη Ποιηση του 17ου αιωνα
 Γεωργιος Χορτατσης
 Βιτσεντζος Κορναρος
 Μεχρι τον Σολωμο
 Ιωαννης Βηλαρας, Αθανασιος Χριστοπουλος
 Λαμπρος Πορφυρας
 Κωνσταντινος Χατζοπουλος

Η νεοτητα της ποιησης, (ποίηση για παιδιά και
εφήβους), Ελληνικά Γράμματα 1999
Η παιδικη γλωσσα (παιδικές κουβέντες, παιδική
γλώσσα, παιδικά όνειρα, ποίηση, πεζα, σχεδια),
Πανεπιστήμιο Πατρών 2001
Δημοτικα διστιχα και γυρισματα, στη σειρά «Τα
Κείμενα των Λαών», Καστανιώτης 1989
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Δ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πανθεια, Οστρακα 1971, Κείμενα των Λαών,
Καστανιώτης 1989
Μουσαιος, Τα καθ’ Ηρω και Λεανδρον, Κείμενα των
Λαών, Καστανιώτης 1989
Ησιοδος, Απαντα, Κάκτος 1993
Επικουρος, Οι τρεις επιστολες, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών 1994
Αρχαια ελληνικη ερωτικη ποιηση, Καστανιώτης 1995
Οι ωραιες εταιρες, Γκοβόστης 1995
Αλκαιος, Σαπφω, Απαντα, Κάκτος 1996
Η πορεια των Μυριων (αποσπ.), Πανεπιστήμιο
Πατρών, στο Σταχυολογηματα, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών 2001
Αισωπος (αποσπ.), Πανεπιστήμιο Πατρών, στο
Σταχυολογηματα 2001
Εφτα Διαλογοι του Λουκιανου, Πανεπιστήμιο Πατρών,
στο Σταχυολογηματα 2001
Αρχαιοι ελληνες συγγραφεις ( Ηροδοτος, Θουκυδιδης,
Πλατων, Μοσχος, αποσπ.), στο
Σταχυολογηματα 2001
ΞΕΝΑ
Γουαλαμ Ολουμ, Οστρακα 1975, Ελληνικά Γράμματα
(στο Ινδιανοι) 1995
H Aγρυπνια της Αφροδιτης (Pervigilium Veneris),
Οστρακα 1979
e.e.cummings, Puella mea, Οστρακα 1976 (και στο
e.e.cummings,115 ποιηματα,
Οδυσσεας 1984
e.e.cummings, 115 ποιηματα, Οδυσσεας, α΄ εκδ. 1984,
β΄ εκδ. 1999
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Συγχρονοι αμερικανοι ποιητες, Καστανιώτης 1987
Στη σειρά «Τα Κείμενα των Λαών», Καστανιώτης
1988, 1989, 1992 (επανέκδοση 2004)

 Αφρικανικα τραγουδια
 Ινδιανικα τραγουδια
 Χακο
 Ζεν
 Σουφι
 Χαϊκου και σενριου, (α΄ εκδ. Οστρακα 1972,

β΄ εκδ. Οστρακα 1979)
 Κινεζοι ποιητες (α΄ εκδ. Οστρακα 1974)
 Κοτζικι (και αλλοι μεταφραστες)
 Αυστραλεζικα τραγουδια
 Ισλανδικες σαγκες (με το Νικο Κατρη)
 Κειμενα της Εγγυς Ανατολης (με την Ξενη

Σκαρτση)
 Οκασεν και Νικολετ (με τη Σπυριδουλα Ρανιο)
 Ταοϊσμος
 Ουπανισαδες
 Ποπολ Βου
 Αβεστα
 Ντεντε Κορκουτ
 Το Βιβλιο των Νεκρων
 Τραγουδια της Πολυνησιας
 Κινεζοι αναχωρητες ποιητες 2007
 Ερωτικα ποιηματα της σανσκριτικης 2007

Ινδιανοι (με την Ξενη Σκαρτση), α΄ εκδ.
Παρατηρητής 1995, β΄ εκδ. Επικεντρο 2005
Ινδιανικες ιστοριες, στο Σταχυολογηματα, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών 2001
Ο Κατακλυσμος (με την Ξενη Σκαρτση, 5 μικρα
κειμενα), στο Σταχυολογηματα, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Πατρών 2001
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Ε. ΔΟΚΙΜΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ

Μικρο δοκιμιο για τη γλωσσα, 1967, στο Μελετη στη
γλωσσα, Αχαϊκές εκδόσεις 1987, Παρατηρητής 1995
Προτασεις για το δημοτικο τραγουδι (πρωτο μερος)
Οστρακα 1976, (ολοκληρο) Οδυσσεας 1984
Ο τονικος λεξικος ρυθμος του δημοτικου
δεκαπεντασυλλαβου, διδ. διατριβή, 1984
Τα γλωσσικα στοιχεια του δημοτικου
δεκαπεντασυλλαβου, Τομες και τονοι, 1984
Μια πρακτικη εισαγωγη στην αναλυση της ποιησης,
Πατάκης 1984
Το δημοτικο τραγουδι, τομ. Α΄, Β΄, Πατάκης 1984,
1986
Τρια σημειωματα για την ποιηση, Οστρακα 1986
Μελετη στη γλωσσα, Αχαϊκές εκδόσεις 1987
Εισαγωγη στη μελετη των στοιχειων της Νεας
Ελληνικης γλωσσας, Αχαϊκές εκδόσεις 1988
Εισαγωγη στην παιδικη λογοτεχνια, Αχαϊκές εκδόσεις
1990
Δεκα σημειωματα για την ποιηση, Παρατηρητής 1990
Η γλωσσα και οι λειτουργιες της, Πανεπιστημιακές
παραδόσεις, 1991
Στοιχεια γλωσσολογιας, Πανεπιστημιακές παραδόσεις,
1994
Εισαγωγη στη λαϊκη λογοτεχνια, Ελληνικά Γράμματα
1994
Η επωδη, Ελληνικά Γράμματα 1994
Το αινιγμα, Ελληνικά Γράμματα 1994
Η παροιμια, Ελληνικά Γράμματα 1996
Φρασεις του λαϊκου λογου, τομ. Α-Γ, Ελληνικά
Γράμματα 1996
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Το σωμα της γλωσσας, Το εργο του M. Jousse,
Ελληνικά Γράμματα 1996
Γλωσσικα και ποιητικα, Παρατηρητής 1997
Φρασεις του λαϊκου λογου, Δ-Ι, Ελληνικά Γράμματα
1998
Μικρομορφες της λαϊκης λογοτεχνιας, Ελληνικά
Γράμματα 1999
Ο ακροατης, Κάκτος 2001
Γλωσσικα και ποιητικα, β΄ εκδ. επαυξημενη των Δεκα
σημειωματα για την ποιηση
και Γλωσσικα και ποιητικα, Παρατηρητής 1990, 1997
Σταχυολογηματα, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις,
Μάθημα: Προφορική Παράδοση και Λογοτεχνία,
Εκδόσεις Πανεπιστημιου Πατρων 2001
Η προφορικοτητα, Πανεπιστήμιο Πατρών 2001,
Ελληνικά Γράμματα 2002
Η Οδυσσεια, στο Σταχυολογηματα, 2001
Απολλοδωρου Βιβλιοθηκη (αποσπ.) στο
Σταχυολογηματα, Πανεπιστήμιο Πατρών
2002
Γραφτα και Αντιγραφα, Περί Τεχνών 2004
Αυτη η ποιηση, Ενας διαλογος με το βιβλιο της Ξενης
Σκαρτση Πανω στη Θαλασσα, Ιδιωτική έκδοση σε 50
αντίτυπα, 2013

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εισηγήσεις και Άρθρα στα Πρακτικά του Συμποσίου
Ποίησης και άλλων Συνεδρίων, σε αφιερωματικούς
τόμους και σε περιοδικά.
Παρουσιάσεις ποιητών στα Πρακτικά του Συμποσίου
Ποίησης και σε περιοδικά.

Ποικίλα δημοσιεύματα στο περ. Υδρια (μεταφράσεις,
ανθολογίες, συνθέσεις ενοτήτων μικρών και
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εκτεταμένων, σχόλια, σημειώματα, κριτικές κ.ά.) και
σε άλλα περιοδικά.

Επιφυλλίδες σε εφημερίδες της Πατρας και στην
εφημερίδα τα Νέα, δημοσιευμένες στο Γραφτα και
Αντιγραφα.

Ζ. ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Αρχαια ελληνικη ποιηση (Ανθολογια δεκα αιωνων με
το πρωτοτυπο κειμενο, προσωπικες και αλλες
μεταφρασεις, και εξομαλυνση του κειμενου για
αναγνωση του πρωτοτυπου)
Ερωτικον (Ανθολογια ερωτικης ποιησης, απο τους
Σουμεριους μεχρι τα νεοελληνικα αποκριατικα)
Ανθολογια κινεζικης ποιησης (Απο την αρχαιοτητα ως
τις μερες μας)

Κείμενα των Λαών:

Φινγκαλ, Παλιο σκοτσεζικο επος

Μπεογουλφ, Αρχαιο αγγλοσαξονικο επος
Εντα, Σκανδιναβικο ιερο κειμενο
Ασιατικα λαϊκα τραγουδια
Γιαπωνεζικα πενταστιχα (λίγα δημοσιευμένα)

Η. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ιδρυτής και Διευθυντής Εκδόσεων Πανεπιστημίου
Πατρών, 1993-1999 (45 βιβλια)
Ιδρυτής και Διευθυντής Εκδόσεων Οστρακα, 1973-
1987 (50 βιβλια)
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Διευθυντής Σειράς «Τα Κείμενα των Λαών»,
Καστανιώτης 1988, 1989, 1992 (επανεκδοση 2004)
Τίτλοι: βλ. Ανθολογίες, Μεταφράσεις, και (επιλογή
κειμένων-εισαγωγή-σημειώσεις):

 Νταμμαπαντα (μτφρ. Ξένη Σκαρτσή)
 Σεϊ Σοναγκον (μτφρ. Κατερίνα

Παπανικολάου)
 Καλεβαλα (μτφρ. Μαρια Ν. Μαρτζούκου)

Θ.ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ– ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ

Επιμέλεια Πρακτικών του Συμποσίου ποίησης Α΄-Κ΄,
1981- 2001
Ο Σολωμός σήμερα (επιμέλεια-έκδοση-δημοσίευση),
Αχαϊκές εκδόσεις 1992
Η πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας (Πρακτικά
εβδομάδας μελέτης του Πατρινού πολιτισμού),
εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 1996
Πατραϊκά χρονικά, συνθεση – επιμέλεια, Αχαϊκές
εκδόσεις 1998
Η Αχαϊκή Ποίηση, Περί Τεχνών 2005
Ανθολογία Επτανησιακής Ποίησης, Περί Τεχνών 2006
Ανθολογία Κρητικής Ποίησης, Ταξιδευτης 2007
Ανθολογία Κυπρίων Ποιητών (με τον Σ.Π. Βαρνάβα),
Ταξιδευτής 2008
Το Συμπόσιο Ποίησης, Ένα πανόραμα του έργου του,
επιλογές – σίνθεση – επιμέλεια, Το δόντι, Πατρα
2010
Μια σύγχρονη ματιά στην ποιητική μας παράδοση. Μια
νέα μελέτη του δημοτικού τραγουδιού και 12
σημαντικών ποιητών μας. Πρακτικά Σεμιναρίου, Το
δόντι, Πάτρα 2010
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Διάφορες Ανθολογίες για τους συνέδρους του
Συμποσίου Ποίησης

Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Περιοδικο ΛΟΦ (Λογοτεχνικος Ομιλος Φοιτητων),
διεύθυνση, 1957
Οστρακο (με τον Αντρέα Μπελεζίνη) αρ. 1-3, 1963
Λευκες σελιδες αρ. 1, 1964
Μαθητικο περιοδικο, Γ΄ Γυμνασίου Γ΄ Αρρένων
Πατρών, 1965
Λευκα Γραμματα, αρ. 1, 1965
Παρουσιαση, αρ. 1-2, 1967
Υδρια αρ. 1-54, 1973-1985
Ρυθμος, αρ. 1-6, 1976- 1978
Μαθητικοι Παλμοι, αρ. 1-7, 1972-1973
Μικρη Υδρια, αρ.1, 1980
Δοκιμες, αρ. 1-3, 1981
Οστρακο, β΄ περιοδος, αρ. 1-6, 1986-1987
Ανθρωποθεωρια, αρ. 1-7, 1991-1992
Συμποσιο αρ. 1-6, 2002-04

ΙΑ.. ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ιδρυτής της Πολιτιστικής Εταιρείας Οστρακα
(παρουσιάσεις, ομιλίες, σεμινάρια, εκδόσεις
περιοδικών και βιβλίων ), 1973-9
Ιδρυτής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συμποσίου Ποίησης 1981 –
Εμπνευστής και Πρόεδρος του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου
Συνεδρίου «Η Αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος
Κόσμος» του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αρχαία
Ολυμπία (Αύγουστος 1998, 12-17 Ιουλίου 2002)
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Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων
(στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην πολη της
Πάτρας, διαγωνισμών ποίησης και πεζογραφίας
φοιτητών και εκδόσεις σχετικών ανθολογίων), 1993-
2004

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άρης Μπερλής, «Τα «πεισματικα» του Σωκρατη
Σκαρτση, Οστρακα 1973
Ανδρέας Μπελεζίνης, Το μελι στο νερο σημερα, του
Σωκρατη Λ. Σκαρτση, Οστρακα
1973, Αχαϊκές εκδόσεις 1987
Κώστας Λογαράς, Ερμηνευτικη δοκιμη στο ποιητικο
εργο του Σ.Λ. Σκαρτση Το Πραγμα του Κοσμου – 1,
Οστρακα 1982

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Τα οστρακα της ποιησης, Αφιερωματικός τόμος –
Ανθολόγηση, Έκδοση Δήμου Πατρέων, 1982
Αφιέρωμα περ. Μανδραγόρας, αρ. 12 – 13, Μάιος-
Σεπτέμβριος 1996, σ. 111-74
Σ.Λ. Σκαρτσης,Μικρο Ανθολογιο, Περί Τεχνών 2000
Ο ποιητής Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, Ομότιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημιου Πατρών, Τιμητική
έκδοση. Από την Ημερίδα προς Τιμήν του «Ποίηση και
Περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, επιμέλεια Σ.Π. Βαρνάβας, Ξ.
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Σκαρτσή, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2008
(Εισηγήσεις – Ανθολόγηση από το ποιητικό του έργο)
Αφιέρωμα περ. Θέματα Λογοτεχνίας, αρ. 38, Μάιος-
Αύγουστος 2008, σ. 39-133
Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ
(σε αφιερωματικούς τόμους και αλλού)

Γ. Ανδρικόπoυλος, Αλ. Αργυρίου, Σπ.
Αργυρόπουλος, Σ.Π. Βαρνάβας, Ξ. Βερύκιος, Θ.
Γιοβάνης, Γ.-Β. Δάβος, Κ. Δανασσής, Α.
Δημαρόγκωνας, Β. Επιτροπάκη, Αλ. Ζήρας, Σ.
Θεοδωρόπουλος, Λ. Θωμά-Καλεντζώτη, Σπ.
Κάλμπαρης, Γ. Καραχάλιος, Δ. Κατσαγάνης, Κ.
Κρεμμύδας, Ν. Κουρκουμέλης, Μ. Κωστούρου,
Αγγ. Κωσταβάρα, Ρ. Κοψιδης, Β. Λαδάς, Β.
Λάζαρης, Πάτρ. Λεβεντόπουλος, Λ. Λούκος, Αλ.
Λυκουργιώτης, Μάρ. Μαρκίδης, Μ.Γ. Μερακλής,
Σάβ. Μιχαήλ, Α. Μπελεζίνης, Αρ. Μπερλής, Γ.
Μπογδανόπουλος, Γ. Μύαρης, Θ. Νάκας, Β.
Νικολοπούλου, Α. Παναγόπουλος, Α.Φ.
Πασχαλάς, Στ. Ροζάνης, Λ. Στεφάνου, Ε.
Σωτηροπούλου, Χρ. Τσιάμης, Γ. Τσιρώνης, Β.
Τσονάκας, Μ. Υψηλάντη, Άγγ. Φουριώτης, Αλ.
Φωσταίνης, Οδ. Χατζόπουλος
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ

Περιοδικό Μανδραγόρας, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού, Αίθουσα ΣΥΤΕ, Σίνα
16, 21-10-1996
10η έκθεση ελληνικού βιβλίου, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 31-3-2006
Κυπριακή Πρεσβεία, Σπίτι της Κύπρου, 12-4-
2006
Ημερίδα προς Τιμήν του «Ποίηση και
Περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, 14-3-2007
Εκδόσεις «Ταξιδευτής», Στοά του Βιβλίου, 8
Ιανουαρίου 2009
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δημοτικο τραγουδι 7
Το ταξιδι 8
Δυο ποιηματα 12
Χειρογραφα 13
Αγριολουδο 50
Αυτη εγραψε 60
Φιλοτητα 64
Η Πρωτη Γραφη 73
Επιστολικα αποσπασματα 88
Λαλω 102
Ανοιξη 117
Νερο στις μερες 119
Μελι στο νερο, σημερα 130
Σωκρατης Επιταλιωτης θαλασσινος 158
Οστρακα 167
Κουρος του Νοστου 178
Τραγουδισματα 219
Αγαλμα 235
Το πραγμα του Κοσμου 247
Αναγλυφα 254
Η ανασα της αθανασιας 268
Αιθρία 282
Ποιητικος μου οπως ειναι 287
Γαληνη 318
Το λουλουδι ανοιγει 331
Ανοιχτο ταξιδι
Εργογραφια, Βιβλιογραφια

Σωκρατη Λ.Σκαρτση 533
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ Σ.Λ. ΣΚΑΡΤΣΗ
ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟ ΕΚΔΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΠΟΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΑ

ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ 2022
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