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ΜΑΧΑΙΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ 
Να έχεις δει  
ποιος μαχαίρωσε πισώπλατα τον θεό 
και να μην είσαι τίποτα περισσότερο  
από ένα φρέσκο ψέμα που περιμένει ετοιμόγεννο 
ή απλά το πρώτο φύλλο που θα ζαρώσει και θα κιτρινίσει  
μαγαρίζοντας μια καταπράσινη μουτζούρα. 
Ήταν την ώρα που έστριβε  
για έναν κήπο γεμάτο σιωπές 
-σπουργίτι ξαπλωμένο ψόφιο ανάμεσα  
στα κομμένα κοτσάνια-  
και για μένα ήταν ο πρώτος εραστής που  
έβλεπα στ’ αλήθεια να πεθαίνει. 
Ο ουρανός πρόσωπο λασπωμένο από παλιά δάκρυα 
και οι πληγές κουβεντιάζουν φωναχτά, 
καθώς οι γέροι μαζεύουν  
τα ξερά ψωμιά για τις κότες τους 
κι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν  
πως υπάρχουν κάποιοι που δεν φοβούνται. 
Και δεν το μπορούν να ζούνε μέσα στους ίσκιους. 

 



6 
 

 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΜΑΤΑ 
είσαι εντελώς μόνος όταν  
σκορπιέσαι στους 
αρρωστιάρηδες δρόμους της πόλης, εκεί που άσχημα   
χαλάνε τα γκράφιτι καμπουριαστοί εργάτες του δήμου 
κι η δυσωδία των σφαγείων μπλέκεται σε  
μαλλιά νεαρών κοριτσιών, 
είσαι εντελώς μόνος σου   
τριγυρνώντας στις βρώμικες ανάσες φιλήσυχων  
ανθρώπων από καιρό πεθαμένων, 
όταν κοιτ ιέσαι σε βιτρίνες πολυκαταστημάτων και 
το πρόσωπό σου ξεθυμαίνει μέσα στα εμπορεύματα 
είσαι εντελώς μόνος 
 
δεν είσαι μόνος σου όταν γδέρνεις τα  
γόνατά σου σε κείνο που θεριεύει στα σύννεφα, 
όταν μοιράζεις τη μέθη σου δεν είσαι μόνος, 
δεν είσαι μόνος όταν το ταξίδι  
δεν έχει προορισμό,  
ταξίδι χωρίς αποσκευές και κλε ιδιά, 
θα σταματήσεις σ’ ένα αλλόκοτο  
μισογκρεμισμένο σπίτ ι 
θα είναι χαράματα 
θα βγάλεις τα ρούχα σου και θα ριχτείς 
σ’ ένα τίποτα τόσο διαφορετικό 
απ’ όλα όσα ήξερες, 
δεν είσαι εντελώς μόνος όταν κάνεις έρωτα 
ούτε όταν σηκώνεις σκουρόχρωμο το βλέμμα, 
όταν με τα ίδια σου τα χέρια ξεριζώνεις από μέσα σου  
την ασχήμια 
δεν είσαι εντελώς μόνος. 
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ΗΜΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ 
όταν θα ξαναγεννηθώ  
θα ’μαι ένα λιπόσαρκο ποίημα  
που θα μιλά 
για γερασμένες χορεύτριες που  
κουνάνε ακόμα 
τα πόδια τους καθισμένες σε καρέκλες. 
και δεν ξεχνώ  
πως ήμουν κάποτε μια λευκή τριανταφυλλιά  
έξω απ’ τις φυλακές  
κι έβλεπα τους δεσμοφύλακες  
να σβήνουν τ’ αστέρια 
για να μην ονειρεύονται οι κρατούμενοι. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
της θάλασσας την  
τραχιά αρμύρα 
και τα βουνίσια  
των ανέμων ρίγη μειγνύω. 
μέσα στου Έρωτα τη  
λαιμαργία τα μπερδεύω  
και φτιάχνω Άνθρωπο. 
ούτε μια στ ιγμή δεν ένιωσα μοναξιά  
διώχνοντας τον θεό από μέσα μου. 
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ΠΩΣ ΝΑ ’ΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ;  
Μιλάς για τον εαυτό σου με τόσο θαυμασμό,  
όπως μιλάω εγώ για μια απαλή γυναίκα. 
Ένας παλιάτσος είσαι που  
κρυφά από τους γείτονες 
ξεπλένει τις φλέβες του από  
τα ξεραμένα του όνε ιρα. 
Ένα στομάχι που χωνεύει μέταλλα, αγάπες,  
κέρματα, χρόνια, τρίχες, αποτυχίες,  
όλα με την ίδια ευκολία. 
Και η ζωή δεν σ’ αγάπησε ποτέ, 
 
σε κάτι ζωντανό έριξε το βλέμμα της, 
σ’ έναν παλαβό που χαρίζε ι  
τις τρελές του κουβέντες 
κι όταν τον ρώτησαν αν ήθελε να γεννηθεί 
έβαλε όρο να τον αφήσουν  
να πεθάνει λίγο μετά τα σαράντα. 
Εκείνον αγάπησε η ζωή. 
ναι, ΤΟ ΠΟΛΥ, αυτό σου ζητώ, 
να ξημερώνουμε τις μέρες μας μαζί! 
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ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 
Πρωί. Οι κρεοπώληδες χασμουριούνται 
ακονίζοντας τα μαχαίρια τους, 
νοικοκυρές τ ινάζουν πέτρινα σεντόνια  
πέφτουν στο πεζοδρόμιο νεκροί οι στ ίχοι, 
κοπάδια τα παιδιά αμολιούνται. 
Η γειτονιά χαζεύει στο μπαλκόνι 
τα λουλούδια μας. Κι εμάς. 
Κλείνω τα παντζούρια, γεμίζει  
το δωμάτιο καπνό απ’ τα τσιγάρα μας. 
Με τα φτερά ανοιχτά φτάνω  
στο τέλος της αγριότητας του ανθρώπου:  
ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩ. 
Σου το λέω. Γελάς. 
Στο νερό μάς ζωγραφίζω. 
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ΤΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ! 
Ταράζει που στη σιωπή 
ακούγονται μόνο οι φλόγες; 
Μεγάλα γράμματα 
στην εφημερίδα, 
τα πρόσεξε:  
«ΑΡΚΕΤΑ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!» 
- «Τι φτάνει; Η ομορφιά;» 
αυτό μπόρεσε να σκεφτεί. 
Ακροβατούσε ώρα στις κιμωλίες 
κι άφηνε λευκά τα ίχνη πίσω του. 
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ΕΙΜΑΙ. ΖΩ. 
να μην ξημερώνουν τα σκοτάδια; ήλιος τότε όχι!  
κι οι λάσπες βουλιάζουν ακόμα; τότε πώς θάλασσα εγώ!  
και πώς αγέρας με τα δάκρυα ακόμα στεγνά; 
πώς εγώ έρωτας τότε!  
κι η κλωστή ξεφτ ίζει, κλωστή μου;  
 
να σταματήσω, όχι! μα σαν τι! σαν ποιος!  
σαν τι άλλο εκτός από έρωτας, εκτός από ταραχή,  
εκτός από φουρτούνα!  
να σταματήσω, όχι!  

φαγωμένο το φεγγάρι από  
στόματα παιδιών που  
δεν μοιάζουν με ήρωες παραμυθιών. 
και δεν πιστεύουν σε τίποτα.  
και τη ζωή δεν  
τη συναντούν στο όνειρο!  

είμαι! ζω! 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Έρχεται κατρακυλώντας από 
τα παγωμένα βράδια του βορρά,  
σέρνεται στα χαραγμένα  
μονοπάτια των μεταναστών,  
πιάνει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας  
και φτάνει με το σούρουπο 
 
μέσα σε φορτηγά ψυγεία κρύβεται, 
κάνει ωτοστόπ τις ώρες πριν χαράξει, 
κάθεται στις ξεφτ ισμένες βελούδινες  
θέσεις των λεωφορείων των ΚΤΕΛ,  
το τσιγάρο της πετά στους νυχτερινούς σταθμούς  
με τα έτοιμα φαγητά και τις στενές τουαλέτες,  
στις καρέκλες, που πριν  
κάθονταν νταβατζήδες παρέα με τις  
ανόρεκτες πουτάνες τους, ξεκουράζει  
τα μουδιασμένα πόδια της 
 
τις συμμορίες στους δρόμους παρακολουθεί να 
επιδεικνύουν τα γυαλισμένα τους περίστροφα,  
στα ψεύτικα κοσμήματα καθωσπρέπει  
δεσποινίδων έξω από τα σκυλάδικα  
πέφτει το μάτι της, ακούει να τη βρίζουν  
στα καφενεία χωρίς να την ξέρουν 
συνταξιούχοι τραπεζικοί υπάλληλοι και  
ξεδοντιάρηδες πρώην κομματικά στελέχη,  
χαμογελά στα σκυλιά που της γαυγίζουν,  
μυρίζει την υγρασία σε μπαλκόνια αχτένιστων 
νοικοκυρών που δεν τη θέλουν στη γειτονιά τους,  
την πιάνουν τα γέλια μπροστά σε ιδρωμένους 
κοιλαράδες που καυχιούνται για 
τις σπουδαίες τους ζωές, 
χαζεύει όλο περιέργεια το φυτεμένο μίσος 
καλοχτενισμένων φοιτητών 
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κατουράει δίπλα στα μνημεία της πόλης,  
στις γραμμές των συσσιτίων τρώει,  
κοιμάται πίσω από τα σιδερένια βαρέλια που  
οι άστεγοι ανάβουν τις φωτιές τους, 
από τις χαραμάδες χώνεται στις ανάσες των  
παιδιών γλυκαίνοντας τη νύχτα τους 
και τις ρωγμές γεμίζει σε σπίτια σκυφτά, 
από μισάνοιχτα παράθυρα ξαπλώνει στις  
αίθουσες των δικαστηρίων και  
κάνει παρέα στους καταδικασμένους την  
ώρα της απόφασης, τα σκληρά χέρια των  
ανθρώπων της δουλειάς απαλύνε ι, 
στα πανό και τα συνθήματα των  
διαδηλώσεων είναι η φωνή και στα μάτια  
των μανάδων το μαύρο, η βραχνάδα  
στους αναστεναγμούς, στους ξεβαμμένους τοίχους  
των σχολικών κτιρίων είναι το χρώμα που έφυγε, 
και κάθε μέρα ξημερώνει μια αρχή αλλιώτικη 
 
δεν έχει σώμα ούτε μορφή, δεν έχει πρόσωπο, 
λίγοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει,  
ότι ζει, ότ ι είναι αυτή,  
μα έρχεται 
μέσα από τον καημό όλης της ανθρώπινης ράτσας 
και την πρωτόγονη λαιμαργία της για ζωή.  
Εκεί ζει κι αυτή, εκεί θρέφεται, εκεί μεγαλώνει,  
μέσα από εκεί θα ξεσπάσει. Έρχεται. 
Κάποιοι το ξέρουν. Την περιμένουν. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΡΑΣ 
Οι ίδιοι πάλι, σε ψάχνανε, 
σε μονοπάτια  
σπαρμένα με κορμιά σε ψάχνανε. 
Οι θάλασσες αζήτητα υπολείμματα  
χειρουργείων, χώματα λεκιασμένα από χρώματα 
παλιών καλών καιρών, σε κονσέρβες αλουμινίου  
μαζεμένες οι αγάπες.  
Οι ίδιοι πάλι 
ξεφτισμένα κουφάρια με  
κλειστά μάτια καρφωμένα στη  
φιγούρα τους και με μαλλιά γερασμένα  
ανιχνεύουν τα ίχνη σου. 
Να ξέρεις, σαν με ρωτήσουν  
θα τους πω ότι δεν πέρασες σήμερα. 
 
Τα παιδιά, τα παιδιά να μάθουν την αλήθεια. 
Να τους το πεις. 
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ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 
Η μυρωδιά του κορμιού έρχεται  
κάθε βράδυ 
και παίρνει τη βοή και τη σκορπά. 
Με λεπτά χέρια   
πεινασμένα να λερωθούν από 
σπέρματα χιλιάδων εραστών  
και την έπαρση των μαλλιών της 
στα πλακάκια μιας δημόσιας τουαλέτας  
ακουμπισμένη, 
χαράζει ασήμαντες μεταφράσεις της ζωής. 
Η μυρωδιά του κορμιού έρχεται  
με πόδια  
βρεγμένα από τη θάλασσα. 
Κάθε βράδυ 
συνεισφέρει στον  
κόσμο που αλλάζει. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΑ 
Βλέπω την κόρη μου σαν ουρανός πριν  
τη βροχή να μελανιάζει 
και τις ανάσες της νιώθω να βαραίνουν. 
Στιγμή τη στιγμή η μέρα φτάνει 
που θα τη δω να ’ρχεται γλιστρώντας 
μ’ ένα βαρύ λοστάρι στα χέρια 
κι αλλοπαρμένη 
θα σπάσει τις αλυσίδες μου 
«σήκω, πατέρα, τελείωσε» θα μου πει 
«τέλειωσε, σου λέω». 
Θ’ ανοίξουμε την πόρτα και θα κατηφορίσουμε  
φορώντας στεγνές τις παντόφλες μας 
σ’ έναν κόσμο χωρίς φόβο και μοναξιά, 
δίχως σκοτάδια. 
Οι άνθρωποι θα φορούν πρόσωπα 
και τα μυαλά τους θα ’ναι κρυστάλλινα 
όπως οι δρόμοι μετά από μια μπόρα, 
θα λένε ΚΑΛΗΜΕΡΑ, θα ζουν τον έρωτα αλόγιστα 
σε όποιο σώμα κι αν κρύβεται αυτός. 
Η γυναίκα δεν θα φοβάται να είναι γυναίκα 
και τα παιδιά θα σκοντάφτουν στην ψυχή, 
και μόνο χρώματα θα χύνονται στους υπονόμους  
απ’ τα λιωμένα με ζωή πεζοδρόμια. 
 
Η κόρη μου -να το θυμάσαι, θα το ζήσω αυτό- 
δεν θα ’ναι σκλάβα σαν τον πατέρα της. 
Τις κρύες νύχτες 
όταν σηκώνομαι να τη σκεπάσω  
λείπει συχνά απ’ το κρεβάτι της.  
Την έχω δει στην απέναντι ταράτσα 
μαζί με τ’ άλλα πουλιά 
και συζητούν και ονειρεύονται και σχεδιάζουν και  
ζωγραφίζουν, 
έχουν χάρακες, έχουν διαβήτες, έχουν μπογιές και  
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μολύβια, 
σχηματίζουν τον κόσμο που ξημερώνει 
-και κάνουν κάτι ζωγραφιές τα άτιμα!-  
και ζουν και γελούν ώρες ατέλειωτες, 
κι έχει μια γυαλάδα η ν ιότη τους 
που οι γε ίτονες πολλές φορές ενοχλούνται, 
είναι νοικοκυραίοι αυτοί, βλέπεις! 
Όταν γυρίζει σπίτι 
κουβαλά στάλα στάλα τη μοναξιά όλων  
των ανθρώπων 
και μ’ αυτή μουσκεύει τα σεντόνια της, 
αφήνοντας τον πόνο το δικό της στην πόρτα 
δίπλα στα παπούτσια μου. 
Είναι στ ιγμές που κάνω ότι κοιμάμαι, 
την καταλαβαίνω που στέκεται όρθια και  
περιεργάζεται τις αλυσίδες μου 
και κάτι σα να ψιθυρίζει. 
 
Το ξέρω πως εσείς δεν το βλέπετε, 
κάποιοι με λέτε μυστήριο 
κι οι περισσότεροι γελάτε μαζί μου, 
μα εγώ ξεκάθαρα διακρίνω  
κάτω απ’ τα χεράκια της, κει στα πλευρά της, 
δυο μικρά φτερά δειλά να ξεφυτρώνουν. 
 
Η κόρη μου δεν θα ’ναι σκλάβα σαν  
τον πατέρα της 
-θα το ζήσω αυτό, να το θυμάστε- 
και θα ’χω τότε μια περηφάνια, ένα χαμόγελο… 
 
Γυναίκα πια, η κόρη μου.
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ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ 
το πιο κουρασμένο βήμα. μήτρα ξεσκισμένη 
και φαγωμένα μυαλά, παντού βρώμικο νερό. 
το πιο κομμένο δέντρο. κι όλο εχθρούς.  
έτσι ζω τον κόσμο πια, παντού την ασχήμια 
βλέπω. κι όπου συναντώ ομορφιά, γυρνάω το 
πρόσωπο. 
αυτό νιώθω από κείνη τη μέρα που ξέσκισες 
τις φλέβες σου λερώνοντας το χαλί που  
κάποτε γαμιόμασταν. 
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ΣΚΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ  
Ιστορώ, αυτός είναι ο ρόλος μου. 
Όλη νύχτα πάλευα να ξεθάψω 
από μέσα μου την ομορφιά. Τη βρήκα 
αρκετά πριν να φέξει, 
βγήκαμε στο μπροστινό μπαλκόνι, 
τα φώτα στους δρόμους ακόμα πολλά 
οι άνθρωποι λιγοστοί, 
χαζέψαμε τα πεινασμένα λουλούδια. 
Κρύωνε πολύ, ξεκρέμασα μια  
παλιά ζακέτα 
που δεν της πήγαινε στο χρώμα, 
τη φόρεσε μα δυσκολεύτηκε να συνέλθει. 
Μπήκαμε μέσα 
κρεμιόμουν στις φλέβες του λαιμού της 
χορέψαμε ώρα απ’ ό,τ ι φαίνεται 
τόσο που είχαν ιδρώσει τα κορμιά μας 
και ξέβαψε η σκιά από τα μάτια της. 
Άνοιξε ξαφνικά την πόρτα κι έφυγε  
χωρίς μια λέξη, 
δεν λέει ποτέ πολλά άλλωστε. 
Ο κόσμος έξω ομόρφυνε 
και το περίπτερο στη γωνία πλημμύρισε μια 
θάλασσα από πουλιά. 
Ένας περαστικός  
σκούπιζε απαθής τις μύξες του. 
Το πρωί έκανα πως δεν θυμόμουν τίποτα. 
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ΧΩΡΙΣΜΟΣ 
Δεν σε ξέρω. Δεν μου θυμίζεις κάτι. 
Λες ότι κάναμε μαζί  
δυο φορές τον γύρο της Πελοποννήσου  
με μια παλιά μηχανή.  
Οδηγούσα εγώ λες. 
Μου λες ότι για χρόνια  
μοιραζόμασταν το ίδιο δωμάτιο 
και το πρωί που ξυπνούσα  
με περίμεναν για πρωινό 
σελίδες παραμύθια.  
Μάλλον κάνεις κάποιο λάθος, δεν ήμουν εγώ! 
Λες ότι ξεσκίζαμε μαζί  
τις σάρκες της νύχτας  
κι όταν σε τραβούσα να σκαρφαλώσουμε μαζί  
στο κρυφό πρόσωπο του φεγγαριού 
ζαλιζόμασταν και με γέλια κατεβαίναμε.  
Δεν έζησα ποτέ κάτι τέτοιο! Στ’ αλήθεια, όχι εγώ!  
 
Μόνο το σχήμα απ’ τα μάτια σου  
κάτι σαν να μου θυμίζει.  
Ήταν όταν εμείς σηκώναμε  
τις κοκκινόμαυρες σημαίες μας.  
Τα μάτια σου φέρνω στο μυαλό μου  
πίσω από ένα περίπτερο στην Καμάρα να κρύβεσαι  
με τα χείλια σου γεμάτα φύλλα τυρόπιτα.  
Μα δεν είμαι βέβαιος…  
Και μια φωνή λιγόψυχη, όταν φλεγόμενο μυαλό εγώ,  
κάτι μου έκοβε τη φόρα λέγοντας:  
«σταμάτα», «είσαι πολύ», «όχι»!  
Μα πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι ήσουν εσύ! 
 
Πάει καιρός που έχω ξεκινήσει το ταξίδι μου  
για την ελεύθερη γη.  
Και δεν μπορώ ν’ αφήσω τίποτα πια πίσω μου, 
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όλα τα χρειάζομαι, τις σκιές μου, τη μνήμη,  
τις εικόνες μου, όλα τα γράμματα στις λέξεις μου, 
παλιωμένα συναισθήματα.  
Όλα τα χρειάζομαι, σε μια βαλίτσα τα στριμώχνω,  
δεν μπορώ ν’ αφήσω τίποτα πίσω μου  
ούτε για σένα, που λες πως ζήσαμε μαζί  
τόσα πολλά. Και να θυμόμουν,  
όχι!  
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ΟΥΤΟΠΙΑ 
Τόσο καιρό κουράστηκαν  
μόνοι τους να τη συντηρούν, 
με το χνώτο τους το χνώτο της να θεριεύουν.  
Τα χέρια σκλήρυναν κι η μορφή τους αγρίεψε, 
μάκρυναν τα μαλλιά, στους ώμους βαραίνουν. 
Κουράστηκαν μόνοι τους, τα μάτια  
καλύπτουν όλο το πρόσωπο 
κι απ’ τον καπνό τα δάχτυλα μυρίζουν  
πικρό καρύκευμα. 
Οι άλλοι στέκονται και τους κοιτάζουν·  
τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, 
τόσες ζωές κοιτάζουν. Σπορά άλλη όχι. 
Τα τούβλα  
στον μαντρότοιχο της εκκλησίας  
χτίστηκαν λάθος και μοιάζουν  
μ’ ανθρώπους κρεμασμένους επειδή  
δεν πίστευαν στον θεό. 
Κάνω το σταυρό μου. 
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ΜΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙΣ ΤΟΣΑ 
Μου χαρίζεις τόσα πολλά  
που δεν μπορώ πια να τα κουβαλήσω  
να τα κρατήσω στα χέρια μου. 
Αφήνω κάποια έξω απ’ το σπίτι μας 
στα κλαδιά 
της τριανταφυλλιάς μας. 
Δαχτυλίδι θυμίζεις, 
δεν έχεις τέλος. 
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ΣΕ ΨΑΧΝΩ  
στα κατακάθια των φυλών του ανθρώπου και 
στους βόθρους όλων των θεσμών,  
εκεί κρύβεσαι. 
σε έδρανα εκκλησιών χαζεύοντας κρυφά κιλότες  
νεαρών κοριτσιών  
σε ακαδημαϊκά θερμοκήπια μυαλών και 
στων παρελάσεων τα χειροκροτήματα 
στις αγωνίες ερχόμενων προαγωγών και 
στα πιο σαχλά αστεία, 
εκεί κρύβεσαι. 
στου νόμου το απαίσιο χνώτο 
στα σάλια του πλήθους και 
σε πεισματικά ακίνδυνα ποιήματα, 
μέσα εκεί. 
σε στενά καλογυαλισμένα παπούτσια, 
σε όλα αυτά που αγωνιάς πίσω σε μια  
μήτρα ν’ αφήσεις θαμμένα, 
σ’ εκείνα που γύρω σου φοβάσαι να δεις, 
στ’ αποφάγια νεκρών πολιτισμών, 
μέσα στη σαπίλα, 
εκεί κρύβεσαι. 
μα σε ψάχνω  
και όσο και να μου πάρει θα σε βρω. 
εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, 
ένα χαμένο κορμί είμαι άλλωστε για σένα. 
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ΑΝ ΔΕΝ ΤΗ ΖΕΙΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
είναι πάθος ασίγαστο, ε; 
ένα θέλω που ξεπερνά πια 
τα τέσσερα γράμματα. 
κάτι ακατανόητο, ακατάληπτο. 
στιγμές είναι μια μανία 
μια τρέλα. 
ίσως θα ’πρεπε έτσι να  
μπολιάζουν τα μικρά παιδιά για να  
μαθαίνουν πώς να  
κοιτούν λαίμαργα τη ζωή 
τον ουρανό 
και τους ανθρώπους. 
και να κατανοούν πως η ελευθερία, 
αν δεν τη ζεις, 
δεν υπάρχει! 
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ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΕΣΕΝΑ 
Οι ρήξεις που έρχονται  
βιάζονται. 
Στροβιλίζονται, επαναστατούν, 
συνωστίζονται ν’ αποτυπωθούν, 
να πάρουν μορφή, να τις δε ις. 
Οι ρήξεις που έρχονται  
γονατιστές κοιτάζουν εσένα, 
κάτι κι εσύ να φυτέψεις,  
να φουντώσεις ξεχνώντας σ’ ένα  
συρτάρι μια καρδιά που εύκολα 
ερωτεύεται το κουρασμένο. 
Το χέρι που τόσο καιρό ζητάς 
να σε λυτρώσει 
τελικά ριζώνει στο κορμί σου, 
είναι κομμάτι σου. Το βλέπεις; 
Δεν θέλω να σε στενοχωρώ μα 
οι βεβαιότητές σου 
τώρα βρίσκονται στις πίσω θέσεις ενός  
πολύχρωμου λεωφορείου και  
τραγουδούν τους πιο αισχρούς στίχους 
καπνίζοντας την απαγόρευση.
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ΝΥΧΤΑ 
τα μάτια των μικροπωλητών γυαλίζουν κάτω  
από τις λάμπες του δήμου.  
μια λεπτή κοκκινομάλλα φτιάχνει χαϊμαλιά στα παιδιά, 
η φίλη της παραδίπλα πουλά δαχτυλίδια και  
κρεμαστά σκουλαρίκια. 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένας ξερακιανός 
μουρμουρά σκυθρωπός «δεν έχει κόσμο σήμερα». 
 
σ’ ένα παγκάκι μαζεμένοι  
εξηντάρηδες τρώνε παγωτό και 
συζητούν για την κυβέρνηση.  
ένας τους δείχνει να μην ακούει τίποτα. κοιτάει το 
φεγγάρι, πάντα εκεί κοίταζε. 
 
ο γέρος ακόμα ψήνει καλαμπόκια. τους βάζει  
αλάτι. λέει ιστορίες για τον  
εμφύλιο, λέει ότ ι ποτέ δεν τελείωσε. 
μεγαλοκοπέλες κάνουν βόλτα με τις μανάδες τους. 
καρότσια, σκυλιά, σκόνη, ζέστα, 
φωνές, φασαρία. 
 
άντρας μπροστά, γυναίκα  
πίσω. ματωμένοι, χε ίλη συρμάτινα.  
ο γιος ακολουθεί,  
δεν δίνει σημασία συνηθισμένος, χαζεύει  
κάποιον που κατουράει τα γρασίδια. 
 
ένα ζευγάρι πληρώνει. αφήνουν τα ποτά στη  
μέση. σηκώνονται.  
βιάζονται να γαμηθούν. 
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ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
Αλωνίζει η σκέψη, στις άδειες  
καρέκλες εδρεύει η απουσία. 
Η κουρτίνα μαδάει και 
τα ξέφτια της κεντούν πλημμύρες, 
απ’ την κλεισούρα μυρίζουν οι  
ντουλάπες. Αναπάντεχα, 
μόνο το τασάκι φανερώνει εγκατάλειψη, 
καθώς τα βήματα της μοναξιάς σέρνονται 
ύπουλα προς το μέρος του πλήθους. 
Οι γιορτινές κορδέλες θορυβούν παράταιρα, 
μόνη ελπίδα η μουσική. 
Και συ. 



30 
 

 
ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
κέντρο της πόλης. σ’ ένα καφέ. τραπέζια  
γεμάτα κύτταρα, πέφτουν αυτά στα ποτήρια,  
λερώνουν τα παπούτσια των θαμώνων,  
στεγνώνουν στο δέρμα.  
σηκώνω το κεφάλι και χαζεύω  
ανθρώπους παστωμένους σε λεωφορεία.  
καμπουριαστά μυαλά τρέφονται με  
τον οίκτο που τους χαρίζουν ζητιάνοι. 
αρχίζω και μετρώ τα διακοσμητικά 
τουβλάκια στο απέναντι κτίριο. περισσότερα  
απ’ όλες τις αγάπες του κόσμου. 
«κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη», λέει.  
σκέφτομαι τη σαβούρα που τρώει τα σπλάχνα της.  
ράφια γεμάτα σαπουνόφουσκες, 
βιβλία ποιητών που έχουν επιλέξει 
ακαδημαϊκοί και ενέκρινε η κρατική λογοκρισία.  
προτιμώ κάποιο διαφημιστικό από σούπερ μάρκετ.  
«ρε φίλε, έχω να φάω από χθες, έχεις κάνα ψιλό;» 
«πάμε μαζί, παρέα ψάχνω». 



31 
 

 
ΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ… ΓΕΝΝΑ 
Τι θα συμβούλευα σ’ ένα ζευγάρι εραστών; 
Δεν συμβουλεύω,  
λέω λοιπόν: 

δεν αρκείσαι, ακούς; στον έρωτα δεν αρκείσαι, ενδίδεις, τις 
αλήθειες σου δεν αρνείσαι 

αφήνεις την ποίηση να εισχωρήσει και να γεμίσει τα λεπτά 
και τις ώρες και τις μέρες σου με ζάλη, φωνή που βραχνιάζει 
είσαι 

στον έρωτα δεν δειλιάζεις, τολμάς, επιτέλους τολμάς, δεν 
μετανιώνεις στον έρωτα για τίποτα, μόνο για τα σκοτάδια που 
ποτέ δεν ξημέρωσες ματώνεις 

στον έρωτα δεν προδίδεις, προδίδεις στον έρωτα 
τον σκορπάς, τον μοιράζεσαι, σπρώχνεις κι άλλους στην  

πίσσα του, τους παγιδεύεις στις ρωγμές του 
είναι παιχνίδι που δεν μπορείς να παίξεις ο έρωτας 
εκπορνεύεσαι, είσαι παράτολμος, ναι, ασυλλόγιστος αλλιώς 

δεν είσαι τίποτα 
σφαλίζεις με όνειρα τις πληγές, σαν τα σκυλιά τις γλύφεις να 

περάσουν, δεν θα περάσουν  
σε πόδια ορθάνοικτα χάνεσαι, δεν φοβάσαι τη φύση σου, τη 

θεριεύεις, την επιδεικνύεις, είσαι σφραγίδα, χαράσσεσαι στον 
άλλον, ένα στίγμα είσαι 

χορεύεις, μ’ ό,τι μπορείς μεθάς, χορός μέθης είναι, βγαίνεις 
στη βροχή, δεν κρύβεσαι  

λερώνεσαι στον έρωτα, κάνεις τη βρωμιά βρωμιά σου και 
μετά την πολεμάς όπου τη συναντήσεις 

κόβεις κομμάτια ωραίου απ’ το μυαλό και τα χαρίζεις, 
χαρίζεσαι, έκρηξη είσαι και σκορπιέσαι 

έχεις δεσμά στον έρωτα, δεν το ξέρεις μα είσαι σε φυλακή, 
σκλάβος είσαι 

είσαι λεύτερος στον έρωτα, το ξέρεις, δεν είσαι κτήμα 
δεν σταματάς τους οργασμούς, μόνο σαν αυτοί κοπάσουν  

εσύ ελευθερώνεσαι 
είναι πόνος, πονάς, ξεπέφτεις, σχοινοβατείς στα φθαρμένα, 
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βλέπεις όνειρα, ξυπνάς και τα ζεις, ζεις όνειρα 

στον έρωτα κοιτάς το ταβάνι να ξερνά το χρώμα του, γελάς, 
οι κουρτίνες βγάζουν στόματα και μιλούν, μιλάς κι εσύ 

κυλιέσαι σε χώματα, κορμιά που φθείρονται, γίνεσαι πέτρα, 
αντέχεις, είσαι εσύ το λίπασμα, φυτρώνεις 

αλλάζεις, είν’ η σπουδαία σου ευκαιρία να γίνεις καλύτερος 
δεν κρατάς δυνάμεις, αν δεν σπαράζεις, άσ’ τον να φύγει, 

κάποιοι τον έχουν περισσότερο λαχτάρα από σένα 
δεν καταλαγιάζεις, είσαι άνεμος, είσαι φουρτούνα, ταραχή 

και χειμώνας είσαι, δεν γαληνεύεις 
δεν είσαι σίγουρος ότι είναι έρωτας, δεν το μαθαίνεις ποτέ  
είσαι σίγουρος ότ ι είναι έρωτας 
στον έρωτα βιάζεσαι, είναι παιχνιδιάρης να ξέρεις, φεύγει 

ξαφνικά κι αφήνει απότιστα τα λουλούδια στο μπαλκόνι 
όταν όλα τελειώσουν, δίνεις ένα φιλί πιο φιλί απ’ όλα, που 

θ’ ακουστεί στην πόλη κι όλοι θα καταλάβουν! 
 

Δεν ξέρω για ποιους εραστές έλεγες, 
εγώ σε μένα μιλάω: 
γέννα είναι ο έρωτας, γέννα… 
φλέβα που σπάει
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
Μελάνι μυρίζει η άνοιξη. 
Ρημαγμένα τα σπίτια  
περιμένουν τους ανθρώπους να 
έρθουν και να γεμίσουν τις σιωπές. 
Οι νοικοκυρές σκουπίζουν  
τα φύλλα απ’ τις αυλές κι ασβεστώνουν τους  
υγρούς τοίχους και τα πεζούλια 
και μυρωδιές μαγειρεμένου φαγητού 
στοιχειώνουν τα δωμάτια. 
Το τρίξιμο στις σκεβρωμένες πόρτες  
αναπνέει σκυφτό, τα κεραμίδια 
ανοίγουν φτερά, πετάνε 
σκεπάζοντας για λίγο 
τις περασμένες όλες ζωές που  
σκόρπιες περπατούν ξυπόλητες στα σανίδια. 
Αφήνοντας τις μικρές  
σκιές τους ζαρωμένες κάτω απ’ το παράθυρο, 
αλήθεια προσθέτουν τα παιδιά 
και απλότητα. 
Το κάδρο στραβό προς τη μια μεριά. 
Καπνίζει ακόμα η σόμπα, 
πάνω της καθήσαν οι αιώνες. 
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ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ 
Βρέχει, στις πρώτες στάλες πλένονται  
οι ζωές και το νερό στα πεζοδρόμια 
παρασέρνει τη λέρα. 
Άνθρωποι δεν μιλούν, μονάχα λιμπίζονται  
τις αγκαλιές που έρχονται.  
Μουσκεμένα νεανικά μέλη σωριάζονται 
αναμένοντας. Αποθυμιά. 
Κολλούν στα μαλλιά οι λέξεις 
κι ο άνεμος σκορπά τα γράμματα,  
καθώς τα μαύρα των ματιών  
αγέλη που συναντιέται 
πιάνονται απ’ το χέρι και ξεκινούν μαζί τους δρόμους. 
Σαν τα χαμόγελα πληθαίνουν οι ομορφιές, 
την ώρα που μαζεύονται οι κοριτσοπαρέες 
κι αραδιάζουν ένοχα τα λαίμαργα μυστικά τους. 
Τώρα η σκέψη φορά κοκκάλινα γυαλιά  
στο χρώμα τυφλών σκουληκιών. 
Με τα χέρια περπατούν οι κλόουν. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Είπα: «ένα φύλλο πέφτει από ένα δέντρο μέσα  
σ’ ένα ποτάμι». 

Είπε: «το φόντο είναι πύρινο. τοίχος πολύχρωμος το 
δάσος, νερομπογιές σκορπισμένες σε 
παιδικό τετράδιο. ένα κόκκινο και πορτοκαλί και  
κίτρινο και καφετί φύλλο τραβάει το μίσχο του και  
αποχωρίζεται απ’ το κλαδί του δέντρου.  
αφήνεται, αρχίζει να αιωρείται. φτερουγίζει. 
πιάνεται χέρι χέρι με τον άνεμο και  
κατρακυλούν μαζί χορεύοντας. ψυχή.  
ποτάμι ελίσσεται στα πόδια τους.  
το φύλλο κοντοστέκεται, ταλαντεύεται,  
επιλέγει αυτό σε ποιο σημείο θα πέσει.  
ακουμπά τα νερά. το ποτάμι σταματά,  
ανασαίνει λαχανιασμένο. δεν είναι το φύλλο που 
παρασύρεται, εκείνο είναι που ξελογιάζει το νερό, 
το τραβά, το κουβαλά μαζί του, το σέρνει.  
δεν είναι το φύλλο που παρασύρεται. όλα 
είναι που σημαίνουν: ωραιότητα, χορός, ελευθερία». 

Δεν είπα κάτι. Κατάλαβα.  
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΟΥΛΗ 
Μετανιωμένος γύρισα  
πίσω στα χρώματα τα δικά μου 
και ξεψαχνίζω  
όσα κόκκαλα τελικά μου απέμειναν. 
Λαμαρίνα γεμάτη τρύπες το δέρμα 
αφήνει τα σύννεφα να περάσουν, 
γυναίκες καθαρίζουν τις σκόνες από πάνω τους 
για να φανεί η ουσία τους 
μα φανερώνουν τις φτερούγες τους στους κυνηγούς. 
Επουλώθηκαν άκαμπτες οι ρωγμές, 
ξαφνικά έγινε χιόνι παγώνοντας τα πόδια η αναμονή 
και πάλι ξύπνησαν ίδιες οι φωνές να μιλήσουν  
για ένα κουρέλι ομορφιά που  
μας σκεπάζει τη νύχτα μην κρυώνουμε. 
Ξέρω ότι έχω μια μαύρη ουλή πίσω στην πλάτη μου, 
δεν χρειάζεται να μου το υπενθυμίζει τίποτε, 
η άμμος ακολουθεί σμιχτά και έχει αρχίσει να πεινά. 
Ποίηση, πώς με έζησες τόσο καιρό; 
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ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΣ 
Εξάντλησαν τη ζωή  
σαν παιδιά που δεν κοιμούνται τη νύχτα  
πλάθοντας ιστορίες. Την εξάντλησαν.  
Μα όταν ήρθε η ώρα  
να κολλήσει εκείνη σαν πεταλίδα πάνω του,  
τότε αφήσανε τ’ αστεία  
κι αποφάσισε μέσα τους η μούχλα που σέρνουν  
μαζί τους οι αιώνες.  
Έζησαν ζωές αλλονών.  
«Τελικά αυτοκτόνησες». Δεν της το είπε,  
θα το θυμόταν όποτε ξημέρωνε  
και θα τη στενοχωρούσε  
κάθε φορά που έβαζε καθαρά τα ρούχα της. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Κι ύστερα έρχονται στ ιγμές, 
πράγματα αλλάζουν. 
Τ’ άστρα αφήνουν τη σκιά τους δίπλα στον  
αυτοκινητόδρομο 
την ώρα που εμείς γυρνάμε σπίτ ια μας φορώντας 
ξεκούμπωτα τα παντελόνια μας. 
Μακριά, τα παιδιά σκίζουν  
τις σάρκες της αντίδρασης υποδυόμενα  
τους πιο φωνακλάδες ποιητές. 
Αποικίζουν τη νέα τους ζωή 
και οικοδομούν για τις γενιές που έρχονται, 
οι γυναίκες βάφουν μαύρα τα μάτια τους 
κλέβοντας χούφτες κάρβουνο απ’ τη νύχτα, 
ενώ το σκοτάδι πλένει το πρόσωπό του  
και βρίσκει τα πάντα όπως ήταν 
χωρίς τον θεό. 
Πολλοί δεν θα τη ζήσουν 
μα θα ’ρθει εκείνη η ζωή, 
κι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μετανιώσει 
που τράβηξε αυτό το μονοπάτι. 
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ΧΑΡΙΣΜΕΝΟ  
Σε βλέπω σκυμμένο στα χαρτιά σου,  
το σώμα μόνο είναι κει, και γω προσέχω μην  
κάνω κάτι λάθος, μετρώ τις ανάσες μου μην αγγίξουν  
και ταράξουν την ψυχή σου,  
έτσι όπως αυτή ξαναμμένη φτεροκοπά.  
Νιώθω τα γράμματα κρυφά να γελούν που  
ένα ένα τα βάζεις εσύ στη σειρά, 
και τις λέξεις που διαλέγεις για να σ’ αποκαλύψουν  
χορεύτριες να λικνίζονται, το αισθάνονται κι αυτές  
πως δεν θα γεννιόνταν ποτέ τόσο όμορφα  
παρά μόνο για να τις γράψεις εσύ. 
Κάποιες σχεδόν σου ψιθυρίζουν ευχαριστώ. 
Είναι παράλογο να ζητώ  
να είμαι εγώ εκείνη η στιγμή που χωρίζει  
την έμπνευση από τα πρώτα της βήματα; 
Ή κείνο το ελάχιστο κενό που βαριανασαίνει ανάμεσα  
στο μολύβι σου και το χαρτί;  
Είναι πέρα από τους νόμους των ανθρώπων, 
είναι αρρωστημένο να σου ζητώ  
να μπαίνω στο μυαλό σου 
να ζω τις σκέψεις σου πριν γεννηθούν, 
να τις δω να γεννιούνται; Κι ακόμα και τότε,  
στον ερχομό τους, εκείνες να με συγκλονίζουν  
στο πρώτο κλάμα τους; 
 
Απρόσμενο εσύ, 
μέταλλο ρευστό που κυλά στις χαρακιές της καρδιάς  
και τις κάνει να μην υπήρξαν ποτέ, 
οι ανάσες μου είναι άστρα 
στο χρώμα των ματιών σου.
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ 
θα χτίσουμε τα σπίτια μας πίσω απ’ την άνοιξη, 
μέσα στις πιο μεγάλες νύχτες του χρόνου.  
μακριά απ’ τις ζεστές αγκαλιές και τα χνώτα των  
ανθρώπων. στα βουερά περάσματα των ανέμων,  
σε κοίτες στερεμένων ποταμών θα ζήσουμε τη ζωή μας. 
ηλιοκαμένοι στεγνοί αναχωρητές. πάνω στη φαγωμένη 
άσφαλτο ξεχασμένων επαρχιακών δρόμων. και σε κήπους 
στρωμένους κομμένα τριαντάφυλλα.  
και μακριά, μακριά απ’ όλα. ερημίτες. 
για να ’χουμε μια δικαιολογία αύριο 
όταν θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος έφταιξε. 
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ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΑ 
τους άκουγα από μικρός 
μέσα στα καφενεία τους όπου φoύντωναν τον  
ανδρισμό τους,  
την ώρα που έπεφταν τούφες τα μαλλιά μου κουρεμένος με  
την ψιλή στο κουρείο που με πήγαιναν, 
στις ανάλατες μαζώξεις συγγενών με τα γλυκά του κουταλιού 
και τα λόγια που ποτέ δεν λέγονταν,  
ήταν οι γονείς των συμμαθητών μου κλεισμένοι σε  
αγέλαστους συλλόγους κηδεμόνων,  
οι φίλοι του πατέρα μου περήφανοι για ένα πέος που 
από καιρό δεν χρησιμοποιούσαν, για τα εξοχικά τους και 
τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς,  
της γειτονιάς οι κυρίες καθώς βουτούσαν   
κουλουράκια στον καφέ τους,  
οι δάσκαλοί μου σίγουρα ήταν,  
ήταν εκείνη η γυναίκα που πρώτη φρόντισε τη νιότη μου,  
ήταν ένας γκόμενος της αδερφής μου,  
ήταν ο πατέρας κι η μάνα μου. 
 
τους άκουγα από μικρός.  
έλεγαν ότι ήθελαν ν’ αλλάξουν τον κόσμο,  
ήθελαν να τον φτιάξουν όπως σε κείνους άρεζε,  
λέγανε πιο δίκαιο, λέγαν πιο φωτεινό.  
θέλαν ν’ αλλάξουν τον κόσμο χωρίς ν’ αλλάξουν τίποτα, 
ούτε τον εαυτό τους. κυρίως αυτόν. 
από νωρίς μύρισα την μπόχα τους κι άγγιξα  
στις μασέλες τους αγκάθια με τα δάχτυλά μου.  
από νωρίς. τους είχα μάθει καλά, τους γνώριζα,  
τους καταλάβαινα και τους ξετρύπωνα εύκολα. 
μα κι εύκολα προδίδονταν εξάλλου. ένα σκουλαρίκι στη 
μύτη τότε έφτανε. μια γλώσσα αδάμαστη, μια βρισιά,  
κάποιες φωνές για τον ανύπαρκτό τους παράδεισο,  
ένας ουρανός με περισσότερα απ’ ό,τι συνήθως χρώματα, 
κάποιος που απλά μπορούσε και  
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ονειρευόταν όνειρα 
διαφορετικά απ’ τα δικά τους.  
το διαφορετικό ήταν που τους τάραζε. 
 
τότε ήμουν ένα μικρό αγόρι.  
και δεν είχα τολμήσει ποτέ να τους μιλήσω κατάμουτρα. 
τώρα είμαι κάποιος άλλος. κι έχω φωνή βραχνή.  
και τις ανοησίες τους, τις σάπιες ιδέες τους  
άλλο δεν τις καταπίνω. είμαι απέναντι.  
 
και απ’ όλους εκείνους κανέναν δεν  
συγχώρησα. ίσως μόνο κείνη τη γυναίκα κάπως 
δικαιολόγησα. είχε ένα πρόσωπο όλο μέθη.  
και τα ’λεγε ωραία. 
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ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΜΑΙ 
Ανθρώπους αγγίζω,  
τους περιεργάζομαι, 
τους ψηλαφίζω. 
Κάποιοι δεν υπάρχουν, 
κάποιοι ίπτανται, 
κάποιοι είναι αόρατοι, 
κάποιοι δεν είναι άνθρωποι. 
Δεν αρκούμαι. Τρώγοντας  
κομμάτια ενός αρχαίου κόσμου 
γυρεύω αυτούς που χαζεύουν 
πάνω απ’ τις στέγες των σπιτιών  
τον ουρανό· και που  
αν τους καλημερίσεις 
μια κουταλιά θυμαρίσιο μέλι 
γλυκαίνει στόματα κι όνειρο. 
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ΕΡΧΟΜΑΙ 
Έρχομαι, τα μαύρα της έγερσης  
φόρα μου, σπρώχνοντας μέσα μου τις πιο  
στρυφνές ιστορίες του κόσμου. 
Υπάρχουν κάποια παραμύθια  
χωρίς ήρωες, εντελώς ορφανά, χωρίς  
γελαστό τέλος, που δεν τα μαθαίνουν ποτέ τα  
παιδιά. Διάβασέ τα μου.  
Με των νερών τα κατακάθια εξάγνισέ με, 
με την αρρώστια όλων όσων έχουν ζήσει  
πασάλειψε το κορμί μου. Μπορείς; 
Κράτα 
και σαν στραγγίξεις  
των σπλάχνων μου τη βουή  
διώξε με. 
 
διώξε με διώξε με διώξε με 
στο πιο σκοτεινό καλοκαίρι του ανθρώπου. 
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ΕΡΩΤΕΣ 
πληγωμένα τα γόνατα. 
το πεζοδρόμιο δροσερό χάσκει, 
ιδρώτες 
χαράζουν δρόμους στα μυαλά και 
αγκαλιάζουν ζεστά 
την παρέα των κοριτσιών που 
χαζεύουν τ’ αγόρια 
κι ονειρεύονται τη στιγμή που 
μεγαλώνοντας θα γίνουν άθεες. 

 
 
 



46 
 

 
ΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΜΟΥ 
ήμουν κι εγώ εκεί κάποτε. χάζευα κοράλλια στο βυθό, 
ενώ πάνω στρατιώτες ξεκοίλιαζαν γυναίκες και κρεμού-
σαν λάφυρα στα όπλα τα έμβρυά τους. ήμουν εκεί, έκο-
βα τις βόλτες μου, καθώς δίπλα μου κάθιδροι αστυνο-
μικοί κουβαλούσαν σε ματωμένα σεντόνια παράνομους 
μικροπωλητές και αντιρρησίες συνείδησης. όταν καλώ-
δια τηλεόρασης έπνιγαν μωρά μέσα στις κούνιες τους. 
κοιτούσα τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, όταν παπά-
δες και κακοπληρωμένοι δάσκαλοι ασελγούσαν βρώμι-
κα στα μυαλά του πεντάχρονου κοριτσιού μου. όταν 
θεσμοί και σύμβολα ξεφλούδιζαν σάρκες από ζωές που 
πόθησαν να ζήσουν. κοιτούσα κι εγώ αιωνόβια δέντρα 
να θροΐζουν, ενώ τσιμεντένιοι δρόμοι και χνώτα από α-
τσάλι έκαιγαν τις πατούσες όλων των φυλών των ανθρώ-
πων. ήμουν εκεί, όταν εγώ ο ίδιος τούς φώναζα με τη 
σιωπή μου «ναι, γαμήστε την κόρη μου, είναι γεμάτο το 
φεγγάρι/ γαμήστε τα μυαλά αγέννητων παιδιών, τα λου-
λούδια έχουν ανθίσε ι/ μπογιατ ίστε τον κόσμο με μυρω-
διές μίσους και φόβου και άγνοιας, τα εμπορικά κέντρα 
γεμίζουν από γελαστά πρόσωπα/ ξεριζώστε τώρα ό,τ ι 
διαφορετικό υπάρχει, τώρα που είναι νωρίς, πριν το κα-
λοκαίρι». 
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ΜΟΝΑΞΙΑ 
ξαναγυρνώ, λοιπόν.  
ξαναγυρνώ στο πιο άδειο θέατρο,  
στην πιο γκρίζα άνοιξη επιστρέφω,  
σε μια ζωή  
που της λείπει όλη της η φουρτούνα. 
και κάνω κάτι τόσο ξένο από μένα,  
προσποιούμαι.  
προσποιούμαι πως τελικά ο θάνατος  
δεν είναι και κάτι τόσο άσχημο.  
λούζω τα μαλλιά μου στα μάτια σου. 
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ΨΥΧΩΣΗ 
Εντάξει, εντάξει, μπορεί οι πεταλούδες 
να χτυπιούνται μανιασμένες  
πάνω στις λάμπες στο λιμάνι, 
μα οι ζωές δεν αναβοσβήνουν μέσα  
στη νύχτα, όπως λες. 
Κάποιες παρατημένες απ’ αυτές  
μπορεί αχνά να τριγυρνούν στις γειτονιές, 
ίσως τότε που τα σκυλιά γρυλίζουν  
και τα μωρά ξυπνάνε στις κούνιες τους.  
Μα έλα τώρα, να δεχτώ ότι τ’ άστρα  
είναι οι ψυχές τους;  
Όποτε εγώ κρεμάστηκα εκεί ψηλά, 
δεν άκουσα καμιά φωνή να μου  
παραπονιέται ότι  
της κλέβω τον χώρο  
ή της πατάω τα μαλλιά. 
Ο κόσμος δεν είναι τόσο υπέροχος  
όταν είσαι εσύ αυτός που ξεφτίζει, 
μα εγώ στο είπα ότι μπορώ ! 
Τράβα σπίτ ι, 
κάποιες στιγμές θέλω να μένω μόνη. 



49 
 

 
LE VENT NOUS PORTERA 
αυτή είναι, η ίδια γυναίκα, 
εκείνη που άνοιξε τη φυλλωσιά της 
και στις τσέπες της μ’ έκρυψε, 
όταν έξω ούρλιαζαν βραχνά  
οι αγωνίες 
κι οι φλέβες χάραζαν στο πρόσωπο  
άγρια τα χάδια τους. 
που μου έδωσε ρούχα καθαρά 
για να ζεστάνω το μυαλό μου 
και μου ’πε να μη γεύομαι τόσο την  
πίκρα του κόσμου 
γιατί σαπίζει μέσα μου όλη αυτή η θλίψη. 
εκείνη που ανόθευτα μ’ έφτ ιαξε  
με τα χέρια της. 
 
αυτή είναι, η ίδια γυναίκα 
που τη συνάντησα ξανά σε μια 
σκοτεινή βρεγμένη κουκκίδα στον κόσμο 
και χάιδεψε με σάλιο τις ανοικτές  
πληγές μου  
την ώρα που τ’ άστρα άνοιγαν στόματα 
και γω κρυβόμουν σε μυρμηγκοφωλιές 
όταν ο ίδιος μου ο εαυτός με κυνηγούσε. 
άγγιξα με το χέρι μου τη μέση της 
χορέψαμε στη μουσική απ’ το διπλανό μπαρ 
όλη νύχτα 
χωρίς η βροχή να ξεκουράσει το κορμί της, 
στο στόμα μου χορτάριασαν τα μαλλιά της 
κι ένιωσα να ψιθυρίζω στην ανάσα της 
κρυμμένη κάτω από δυο απίθανες 
μουσκεμένες ρώγες. 
εκείνη που μια μέρα σαν όλες τις άλλες 
με γέννησε ξανά  
σαν τριαντάφυλλο. 
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τώρα 
έχει τραβήξει τα μαλλιά στο πλάι, 
εγώ πλημμυρίζω από ένα κόκκινο που μέσα μου  
ασφυκτιά και στοιβάζω 
χαζεύοντας τα κόκκαλα στους ώμους και 
το αναστατωμένο στέρνο της  
όσες ιστορίες μας τελικά δεν ακουστούν  
όσες στ ιγμές δεν ξεχειλίσουν. 
αυτή είναι, η ίδια γυναίκα. 
σε λίγο θα ξεμυτίσουμε ολόγυμνοι  
στο θυμωμένο δρόμο 
να συγκρουστούμε ξανά και  
ξανά υπέροχα με το ανέφικτο. 
το τελευταίο εκείνο μεταξένιο βλέμμα  
των εραστών πριν ανοίξουν την πόρτα. 
εκείνη που μ’ έκανε ποιητή. και μέθη. 
 
 
σπουργίτια ακατέργαστα που φοράν σφιχτά  
τα μάτια τους μην τους τα πάρει κανείς 
κι από ολόκληρο τον κόσμο 
δεν ζήλεψαν ποτέ τους τίποτα. 
στον άνεμο 
εκείνη κι εγώ ανέλπιδα 
για μια στ ιγμή έστω 
στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 
 

 
 



51 
 

 
ΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΟ ΘΥΜΑΜΑΙ 
Η γειτονιά μας δεν έχει πια χώματα 
ούτε φωνή έχει ούτε και μυρωδιές. 
Ούτε τσίχλες έχει, 
«δεν τις αγοράζουν πια τα παιδιά», λένε. 
Στα μαγαζιά της δεν υπάρχουν πια  
τσιγκέλια κρεμασμένα 
κι ο μανάβης είπε στη μάνα μου  
πως όπου να ’ναι θα το κλείσει το μαγαζί, 
«δεν πάει άλλο», της είπε. 
Η γειτονιά μας δεν έχει πια χαμόγελα, 
κι αν κάποιος γελάσει, όλα σκοτεινιάζουν.  
«Ποιος είναι αυτός;» 
«Γιατ ί γελάει;» 
Οι άνθρωποι στη γειτονιά μου δεν έχουν μάτια. 
Κι όμως, είμαι σίγουρος, 
σαν χθες το θυμάμαι, 
παλιά οι άνθρωποι  
είχαν μεγάλα μάτια γεμάτα κόσμους. 
Και το χρώμα περίσσευε, 
το μάζευαν οι γυναίκες και στόλιζαν τη ζωή. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Άνοιξε ένα παλιό βιβλίο με φωτογραφίες 
και είδε: 

να χάνει τις αισθήσεις της χτυπημένη από ελευθερία 
τους στ ίχους με τα πολύχρωμα πρόσωπα που φρόντιζαν 

τη ζημιά στην ψυχή της 
τον εαυτό της να δαγκώνει -φλούδες πορτοκάλι- τη θλίψη 

από έναν κόσμο γεμάτο πληγές 
τη χυδαία δουλειά της στο γραφείο 
τον σύντροφό της στη μαγεία και τις φανταχτερές του ζωές 
κάθε κομμάτι χάδι που της χάρισαν, κάθε ιδρώτα που 

εκείνη δώρισε 
στοιβαγμένες τις απώλειες μιας ζωής 
τη μυρωδιά των σκουπιδιών μπογιατισμένη από τη 

μυρωδιά των ανθρώπων τους 
την ασχήμια, τη βρώμα της, όχι στα χέρια, κάποιες  

στιγμές στο μυαλό της 
τη γυαλάδα μέσα της, την ανυπόφορη εκείνη στιγμή που  

πρωτοένιωσε τον ήλιο της να τη ζει  
τους άνδρες και τις γυναίκες που την ομόρφυναν στα 

χρόνια που πέρασαν, όσους ομόρφυνε αυτή 
τον έρωτα εκείνον που θέριεψε, που τον φοβήθηκε και δεν 

τον έζησε,  
τα τελευταία εκείνα δευτερόλεπτα πριν πεθάνει από 

ασφυξία 
τα δεσμά της, την ελευθερία. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 
στις πολιτείες του κόσμου 
η ιστορία δεν είναι πάντα ίδια 
κι η ζωή δεν έχει στα συρτάρια της μόνο μπιζού,  
ακριβά ουίσκι, τραπεζικά βιβλιάρια,   
ιδιωτικά σχολεία και μέρες που σέρνονται δίχως  
να τις ξαναζεί μετά κανείς. 
στις πολιτείες του κόσμου υπάρχουν και μανάδες που  
αρνούνται να ράψουν κάλτσες για ετοιμοθάνατους 
και τα χαμόγελά τους έχουν ξαστερώσει πια και  
δραπετεύουν απ’ το πρόσωπο. 
πατεράδες που σκαλίζουν μόνοι τους τα σχήματα στα  
σύννεφα και γεννοβολάν ανθρώπους μπλέκοντας 
αρχαίες φωνές και ουρανό και ορυκτά και  
χρυσή ύλη απ’ το διάστημα. 
μεγάλες αδερφές φτιάχνουν με χιόνι καρβέλια ψωμί και  
τους δίνουν ονόματα μελλοντικών αγαπημένων. 
γυναίκες, γυναίκες περιμένουν κάθε ξημέρωμα να 
ζωντανέψουν οι πεθαμένοι τους ποιητές, 
και αυτοί ζωντανεύουν. 
 
ένα παιδί σηκώνεται στις μύτες των ποδιών του 
για να χορτάσει περισσότερο κόσμο 
κι ονειρεύεται να γίνει κάποτε ο ταχυδρόμος 
που θα πηγαίνει τα γράμματα στο φεγγάρι. 
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ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 
Συγχωρέστε με,  
ακόμα μαθαίνω τα λόγια μου. 

«Οι ημέρες κείνες έρχονται 
που στ ις λέξεις 
θ’ απαντάνε λέξεις·  
κι η σκέψη σκέψη θα προκαλεί. 
Με πνοή θα φουσκώνει 
η ιδρωμένη ανάσα, 
ο έρωτας έρωτα θα συναντά. 
Το πάθος  
θ’ αγκαλιάζε ι την ποίηση, 
η απλότητα την αλήθεια, 
το φιλί 
φιλί θα γεννά». 

(ΥΠΟΚΛΙΣΗ) 
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ΜΙΛΩ 
Μιλώ σαν ανεπαίσθητος μορφασμός, σαν  
μια θολή φωτογραφία, σαν εισιτήριο από  
ένα θέατρο από καιρό φαλιρισμένο. σαν  
το σπασμένο παράθυρο ενός καφενείου και σαν  
τσαλακωμένη απόδειξη μιλώ. σαν τους  
σκουριασμένους σωλήνες στα νοσοκομεία, σαν  
έγγραφο κιτρινισμένο και σαν τα λεκιασμένα  
μάρμαρα κοινόχρηστης τουαλέτας. μιλώ σαν το σάπιο  
σκαλί μιας σκάλας κι όπως η φαγωμένη καρέκλα μιας 
σχολικής αίθουσας. σαν αναστεναγμός, σαν 
ένα κομμένο λαστιχάκι για τα μαλλιά, σα  
φοβισμένο βήμα. σαν πεταμένο κουτί από φάρμακα  
στον κήπο ψυχιατρείου. μιλώ όπως  
θα μιλούσε ένα άδειο ποτήρι, ένα δάκρυ που  
δεν έφερε αποτέλεσμα, μια χρονολογία ασήμαντη.  
σα μια ρυτ ίδα μιλώ και  
σα μια λέξη που δεν άκουσε ποτέ κανείς. 
Δεν είναι αργά, λάθος σκοτείνιασε. 
Η γωνία περιμένει. Κανένας.
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 
Το τελευταίο ταξίδι 
έχει μιας μαύρης γενειάδας 
την πεινασμένη αγριάδα 
και με τα παράφορα μάτια του χαζεύει 
τη σβολιασμένη σάρκα της πόλης. 
Ψυχομαχά μες τις πνιχτές  
φυλλωσιές των πολυκατοικιών, 
στων κουρασμένων απ’ το φορτίο δρόμων 
ακουμπά την αφρισμένη μανία. 
Το τελευταίο ταξίδι στ ίχους μουρμουρά 
κοιτάζοντας της τσιμεντένιας αμμουδιάς το  
νεκρό ξημέρωμα 
και με το σπέρμα του ψηλαφίζε ι ανέμελα 
το απέθαντο της λερωμένης θάλασσας·  
στων εργοστασίων τον ιδρώτα δροσίζεται 
και ρουφά τον πόνο μόνο  
απ’ τους ανθρώπους, 
τίποτε άλλο. Αυτό θα χρειαστεί. 
Κι ύστερα σβήνει, 
αφήνοντας να του ξεφύγει 
κείνο το χαμόγελο με τ’ άσπρα δόντια 
μιας ζωής  
που μπόρεσε να ζήσει ζωή. 
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ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΛΥ ΤΥΧΕΡΟΙ 
Μπήκα σ’ αυτόν τον έρωτα  
μ’ ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι 
και τα μαλλιά γεμάτα αγριόχορτα. 
Ένας άσχημος κι ασήμαντος ποιητής. Μα ποιητής. 
Αυτή; Η πιο όμορφη ιστορία του κόσμου. 
Με θυμάμαι να της πλέκω με  
τις λέξεις μου σκεπάσματα. Και κρυφά, την ώρα που  
κοιμόταν, ν’ αγγίζω φοβισμένος τα χείλια,  
τις φλέβες στο λαιμό της, τις ρώγες της,  
και να μετρώ τα κόκκαλα στα 
πλευρά της να δω αν είναι άνθρωπος. 
Ήταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ.   
Κι ήταν πιο μυρωδάτες οι μέρες και οι ώρες κι όλα τα  
δευτερόλεπτα τότε. Ένας πλανήτης  
χωρίς καμία ισορροπία. 
Θυμάμαι την πόλη να βάζει τα  
ξυπνητήρια της πρωί πρωί να μας  
χορτάσει. Εμείς τ’ ακούγαμε και γελούσαμε. 
Οι δρόμοι αγριεμένοι από τη ζήλεια 
κι ο χειμώνας έκανε πως κορόιδευε, 
η νύχτα έλιωνε μόνη τ’ αστέρια της, 
καθώς μανάδες ξεχνούσαν τα  
παιδιά τους στα σούπερ μάρκετ. 
Εγώ; Οξειδωμένο μέταλλο 
κι ένα ξεθωριασμένο κομμάτι ρούχο, 
έτσι τσακισμένος. 
Πληγή καλυμμένη με μια βρώμικη γάζα, 
έτσι δοσμένος. 
Μπήκα σ’ αυτόν τον έρωτα  
με την πιο μεγάλη μου ανάσα. Και δεν βγήκα. 
Ένας άσχημος κι ασήμαντος ποιητής. Μα ποιητής. 
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ΕΧΘΡΑ 
Αλλάζουν θέση τα δέντρα 
περπατούν  
γεμίζουν τα κενά ανάμεσά τους 
κι οι φυλλωσιές τους ενώνονται, 
να μην περάσει ο άνθρωπος. 
Τα μονοπάτια σβήνουν  
καθώς στόματα ανοίγουν σκίζοντας  
τη σιγή και ο άνεμος  
την ώρα που κλείνει η αυλαία 
σκορπά περίεργα τα χνώτα του. 
Μυρίζουν ίσκιο τα φύλλα, 
να μην περάσει ο άνθρωπος. 
Πεινασμένο φτάνει το σκοτάδι. 
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ΘΑ ’ΝΑΙ ΤΟΤΕ 
Η γενιά μου κουράστηκε, η γενιά μου  
κουράστηκε, όχι απ’ τον δρόμο, όχι, 
ούτε απ’ τα πολλά της φτερουγίσματα, όχι,  
η γενιά μου όχι. Η γενιά μου γεννήθηκε  
στην αιχμαλωσία  
πλάι σε άδεια μπουκάλια 
και κουτιά έτοιμου φαγητού από  
ένα στομάχι γεμάτο ανθρώπους 
κι έχει από καιρό  
σπασμένα τα μυαλά μες το στενό κελί της,  
η γενιά μου στην αιχμαλωσία. 
 
τα παπούτσια μόνα τους προχωρούν. 
δίχως κορδόνια, δίχως σόλες 
λαχανιασμένα αφήνουν ξωπίσω  
σκονισμένες τις ανάσες τους 
 
Η γενιά μου περιμένει ν’ ανασάνει, θα ’ναι  
η στιγμή που το χέρι που μέχρι σήμερα  
την κανακεύει θ’ ανοίξει το πορτάκι της 
να την ταΐσει πάλι με ηρεμιστικά, φόβο και ψέματα. 
Με κάποιον τρόπο το ’χει μαθημένο  
από παλιά η γενιά μου, το μπορεί κι αντέχει, 
και παγωμένη σαν χειμωνιάτικα νερά θα ξεχυθεί.  
Με μούτρα γεμάτα αίματα και νύχια κατάμαυρα 
από το λίπος και τις κραυγές των  
μαγεμένων όλων των αιώνων 
ο παιδεμένος της οργασμός θα παρασύρει τα πιο 
νυσταγμένα χέρια. 
 
αυτή τη φορά το γάλα της οργής  
θα φτάσει για όλους 
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ΥΜΗΤΤΟΥ 43 
Στης μνήμης το άσβεστο πείσμα 
ξεπλένω τον χθεσινό σου ιδρώτα. 
Τι ομορφιά να ζωγραφίζεις στο κορμί μου 
κι ύστερα όλα να τα μουτζουρώνεις, 
να τα σβήνεις. 
Στις πιο ωραίες στιγμές του έρωτα 
μυρίζουν ξημέρωμα  
οι γειτονιές. Μουλιασμένα τα ρούχα 
ξυπνώντας ζεσταίνουν τα χέρια τους 
απ’ τη θέρμη του καφέ. 
Το βλέμμα της γυναίκας 
όμορφα προσθέτει. 
Εκείνος  
με το πουκάμισο ανοιγμένο. 
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ΝΑΝΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ 
ένα στραβό κλειδί να είσαι και να ζητάς ν’ ανοίξεις 
τις πόρτες όλες του κόσμου. 
να είσαι  
θάλασσα χωρίς βυθό 
 
να είσαι 
ένα λερωμένο σαπούνι 
ένα ζιζάνιο 
ένα άγριο λιοπύρι  
χρώμα έντονο να είσαι  
ένα στοιχείο που πλανάται 
 
να θυμάσαι: όταν είσαι γη, στου όλου τα όρια  
ξεχωρίζει το ένα. 
εσύ να είσαι. 
 
να λείπεις απ’ ό,τ ι δεν συμβαίνει, 
να είσαι λάμπα πυρακτωμένη και να ζητάς να σ’ αγγίξουν 
 
να είσαι κάτι καλύτερο από κείνο που σε γέννησε  
να μη ζήσεις τη ζωή άλλων, θα ξοδευτείς σ’ έναν ύπνο 
που δεν επουλώνει τίποτα 
 
να θυμάσαι: δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το δόσιμο. 
μόνο αυτό. να είσαι εκεί. εσύ. 
 
να είσαι. 
να μην υπάρχεις και να βρίσκεσαι στις λέξεις όλων.  
να είσαι η αποτυχημένη τους.  
εκείνο το τίποτα που κλωτσάνε στο δρόμο. 
 
ένα στόμα κλειστό και να ζητάς να σ’ ακούσουν  
να είσαι. αγρίμι. 
 
να θυμάσαι: δίχως την ένταση το τίποτα.  
μαζί της να είσαι 
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να είσαι 
ένα σκοτάδι  
μια ήπειρος χωρίς πλούτο 
μια ένωση και ένας χωρισμός 
ένας πνιγμός 
να είσαι 
 
να κρατιέσαι ζωντανή όταν όλοι σ’ έχουν ξεγραμμένη,  
όταν σε λυπούνται εσύ να είσαι η απουσία. 
μια διαδρομή στραβή. καρδιά. 
 
να θυμάσαι: όταν λες πως θα φύγεις, να φεύγεις 
 
να είσαι, 
να μην περιμένεις. 
για όλα να είσαι εσύ. 
αερικό. 
να είσαι εσύ, 
μ’ ακούς; 
 
μ’ ακούς; 
καληνύχτα, κορίτσι μου…  
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ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  
όλες οι κυρίες, 
οι καθωσπρέπει κυρίες βέβαια, 
σπίτι, αυτοκίνητο, παιδί -σίγουρα παιδί, 
σχολείο, νοικοκυριό, 
μαγειρευτό φαγητό, 
σπιτικά γλυκά,  
καφές με την πεθερά και την κουνιάδα,  
σάββατο καθαριότητα -απαραιτήτως καθαριότητα 
παιδική χαρά, γενέθλια με μπαλόνια, 
ρούχα σιδερωμένα, κομμωτήριο, 
σεξ κάθε σαββατοκύριακο 
μπορεί και κάθε τετάρτη 
με πρώτη κίνηση δική τους 
για το καλό του γάμου. 
κυρίες πληρωμένες με ισορροπία, 
για το καλό του γάμου 
πληρωμένες με ισορροπία. 
 
μιλώ για τις καθωσπρέπει, βέβαια. 
καμιά απ’ τις πουτάνες δεν θα δεχόταν  
ισορροπία για αμοιβή 
θα τους την πετούσαν στα μούτρα 
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ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
Κυριεύουν τα πάντα 
στα λιμάνια οι αφημένες μέρες. 
Είναι τα σκουριασμένα σίδερα 
και κομμένα σχοινιά φαγωμένα εκεί 
όπου άλλοτε στέκανε όλο ζωή  
ψαρόβαρκες με χαραγμένα πάνω τους 
ονόματα νεκρών ποιητών. 
Σανίδια μουλιάζουν γδαρμένα από  
βήματα ζεστά τυφλών μανάδων  
και η μυρωδιά τους γεμίζει τον κενό χώρο  
που αιωρείται και ενηλικιώνεται και παραμένει. 
Ξεφλουδισμένα τα χρώματα κρέμονται από  
τον ουρανό, φτιάχνουν σκάλα 
για να σκαρφαλώσει το γήινο.  
Λείπουν οι άγκυρες, ένα διαλυμένο κατάρτι 
σχίζει τη θάλασσα και καρφώνεται στον πυθμένα. 
Άνθρωποι δεν υπάρχουν, 
καρικατούρες ανθρώπων ναι. 
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ΦΛΕΒΑ 
συγκλονίζει η μαγεία 
και το ευάλωτό σου·  
το τρωτό μα και τραχύ που  
φέρνει 
η θλίψη σου ακόμα. 
το κόκκινο που έμαθες να 
κρύβεις καλά μες 
τη φωτιά σου.  
κι η φωτιά που 
συνήθισες θαμμένη να φυλάς  
στα στήθια σου. 
η καθαρότητα στα μάτια σου. 
το μούδιασμα από την  
παγωνιά σου πολλές φορές. 
συγκλονίζει η μοναδικότητά σου, 
φλέβα μου! 



66 
 

 
ΑΝΑΡΧΙΑ 
Στο τέλος αυτού του δρόμου 
σταματούν απότομα τα σύρματα 
και το παλιό  
το σκουριασμένο πια δεν κυματίζει.  
Ούτε φοβίζει. 
Ο άνθρωπος φιλιώνει με  
τη γη στο τέλος αυτού του δρόμου, 
το δέρμα του αφήνει στα κλαδιά 
και μαθαίνει απ’ την αρχή  
να μυρίζει το μόχθο του. 
Κοιτά τον διπλανό του·  σκύβει, 
ορθώνει γεμάτο το χαμόγελο, μιλά. 
Στο τέλος αυτού του δρόμου 
ο άνθρωπος γεύεται και πάλι την αρμύρα του 
κι ερωτεύεται ξανά και ξανά και ξανά 
κι όλο πιο παθιασμένα τον άνθρωπο. 
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ΝΑ ’ΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ 
Η τελευταία λέξη έχει ξεχαστεί, 
να ’μαστε πάλι εμείς. 
Ήθελα να ’μαι ραμμένος  
μαζί σου πάνω στις ώρες λέγοντας τίποτα 
κι αγγίζοντας 
τα υπέροχα κομμάτια 
του ιδρώτα σου, 
να έχω τα χέρια μου ανοιχτά 
και το κρανίο μου γεμάτο σύννεφα. 
Όταν οι εραστές δεν θα κρύβονται  

οι πιο τολμηροί πετάνε ήδη πάνω απ’ τις στέγες 
και οι βασανιστές θα φοβούνται μην  
αποτύχουν ξανά. 
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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ 
Ανοίγεται μαλακό το χώμα 
στη ζωή που κρύβει στα σωθικά του, 
και τα πόδια βουλιάζουν  
βρέχονται από εκκρίσεις άρρωστων εντόμων 
μπλέκονται στις ρίζες των δέντρων. 
Πιο βαθιά  
ξαπλωμένα τα κόκκαλα όσων  
δεν υπήρξαν ποτέ  
και φαγωμένα τα μυαλά  
πεθαμένων πατεράδων που  
τενεκεδένια όνειρα  
τους πέταξαν στο πιο σκιερό θέατρο.  
Θεμέλια οικοδομών που έμειναν κουφάρια 
συγκρατούν το χώμα 
από την καθίζηση. 
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ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Τις λέξεις  
και τις προτάσεις  
τις πλάθω μέσα μου με χρώματα, 
παράδειγμα: η λέξη ρωγμή έχει καφέ και γκρι.   
Ενώνω τις κουκκίδες μεταξύ τους,  
φτιάχνω έναν κόσμο για εραστές που  
κολυμπάνε για τη ζωή τους.  
Μέχρι το βράδυ είχα γεράσει δυο αιώνες. 
Αυτό είναι μαύρο μπλε κόκκινο κι άσπρο. 
Κάτω απ’ τα βλέφαρα κοιμούνται στίχοι 
κι αυτό πονάει  
όπως τα λάστιχα των αυτοκινήτων πάνω στα χαλίκια. 
Άφησα τη ζωή μου στο στόμα μιας ερωμένης  
που δεν χόρταινε ν’ ανασαίνει την ανάσα μου,  
ακόμα λίγο και θα πίστευα πως ήμουν ζωντανός. 
Κόκκινο μαύρο κόκκινο μαύρο κόκκινο μαύρο 
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ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΩ ΞΑΝΑ 
Έρχονται ακόμα εκείνα τα πρωινά 
που σηκώνομαι ξαφνικά απ’ το κρεβάτι 
και νιώθω έτοιμος να κάψω τον ήλιο. 
Ναι, όπως ακούγεται, να κάψω τον ήλιο! 
Συνήθως η ιστορία τελειώνει  
με μένα στο παράθυρο  
να ψάχνω τα τσιγάρα μου 
και να υπόσχομαι στον εαυτό μου  
να μην το τολμήσω ξανά. 
Κοίτα με: ακουμπώ το στόμα μου 
στα γκρίζα σχοιν ιά που απλώνουν τα ρούχα 
και τρώω όσες γυναίκες  
δεν φοβούνται να χαριστούν. 
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ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ 
υπάρχουν άνδρες που είναι δυστυχισμένοι επειδή  
δεν έχουν φτερά (είναι δύσκολο να δουν ότι έχουν)  
ή επειδή πιστεύουν ότι η ποίηση μπορεί  
ν’ αλλάξει τον κόσμο 
ή επειδή τους φαντάζει η ζωή μια ταραχή αδυσώπητη 
και χάνονται σ’ ένα  
κυνήγι να τη συναντήσουν απόκοσμα 
μα μετά πάλι διψούν  
και ξαναζητιανεύουν… 
 
και υπάρχουν και αυτοί που  
μέσα στη μίζερη ζωή τους  
δυστυχούν ακόμα περισσότερο,  
επειδή δεν έχουν κάνει λεφτά  
ή επειδή σιχαίνονται τη γυναίκα τους  
ή απλά επειδή τους βαραίνει να ζήσουν και  
περιμένουν να πεθάνουν (χωρίς βέβαια  
να το ξέρουν αυτό, ή μήπως το ξέρουν;)  
ή επειδή δεν πιστεύουν ότι η ποίηση  
μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο…  
 
βέβαια  
στους πρώτους υπάρχουν και κάποιοι  
που μπορεί να βαριούνται και τη γυναίκα τους 
-αν και συνήθως εκείνες είναι που  
ενοχλούνται απ’ τις  
πολύχρωμες λόξες τους-  
αλλά σε σχέση με τ’ άλλα προβλήματά τους αυτό  
δεν τους απασχολεί,  
κάπως θα το λύσουν… 
 
οι πρώτοι δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τσούρμο 
ονειροπαρμένους, 
στ’ αλήθεια όμως πεινασμένους να ζήσουν,  
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οι άλλοι είναι άνθρωποι που πατάνε  
τόσο δυνατά στη γη  
που δεν μπορούν να σηκώσουν  
εκατοστό τα πόδια τους… 
 
οι πρώτοι γνωρίζουν ότι  
είναι δυστυχισμένοι, 
αυτό όμως   
είναι για όλα η έμπνευση, 
ενώ οι άλλοι όχι (κι αν το αντιληφθούν, μ’ ένα  
καινούργιο καλό αυτοκίνητο εύκολα το ξεχνούν 
ή κάνουν ότι το ξεχνούν).  
 
τα ίδια θαρρώ ισχύουν και για τις γυναίκες  
(αν και αυτές έχουν ευνουχιστεί από τ ις μαμάδες  
και τους μπαμπάδες  
και τους άντρες και τις γυναίκες τους  
τόσο περισσότερο  
γαμώτο!) 
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ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ 
Το βλέμμα σου πάλι.  
Στα χείλη μου παγιδεύτηκε. Πάλι.  
Με κείνη τη λαγνεία  
που ’χουν τα μάτια μικρών αγοριών  
χαζεύοντας τα σφιχτά στήθια κάποιας ξαδέρφης.  
Φτιάχνει προτάσεις η ηδονή σου και μου μιλά: 
φωνάζει, αναπνέει, κινεί,  
απαιτεί ελευθερία η μπάσταρδη.  
Με τον ίδιο πάντα πρωτόγονο τρόπο, που  
για να τον νιώσεις απαιτεί πληγή.  
Και την αισθάνομαι να εκλιπαρεί,  
να σπαρταρά, να μαίνεται 
κάθε φορά που τα δάχτυλά μου φευγαλέα αγγίζουν  
το δέρμα, τα ρούχα, τις λέξεις σου ακόμα!  
Πόσες φορές, αναρωτιέμαι, αλώνισες   
το κορμί σου, πόσες φορές τσακίστηκες  
στους γκρεμούς μου,  
έχοντας μπροστά σου την εικόνα του καπνού  
να εκπνέεται απ’ το στόμα μου!  
Κι ακολουθώντας τον. Πάλι. 
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ΕΝΑΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ 
Είμαι εδώ. Υπάρχω.  
Κι εγώ τώρα μαζί τους. Υπάρχω,  
μου το ψιθυρίζουν, ακούω ότι  
τους μοιάζω,  
ότι είμαι ένας απ’ αυτούς.  
Μπροστά τους συνέχεια σκοντάφτω,  
μου το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία ότι υπάρχω, 
μου λένε αυτοί ότ ι αναπνέω, πως είμαι αληθινός.  
Υπάρχω, λοιπόν. Ναι, 
υπάρχω σίγουρα,  
δεν μπορεί όλοι αυτοί να κάνουν λάθος, 
είμαι ένας από αυτούς.  
Μόνο το κραγιόν στα χείλια μου  
χαλάει τα σχέδιά τους για μένα. 
Δεν ταιριάζει, λένε, καθόλου με τα γένια μου. 
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ΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ 
Είναι μάλλον σίγουρο. Το να πεθαίνεις  
τις περισσότερες φορές  
δεν είναι και το πιο ευτυχές που  
μπορεί να σου συμβεί. 
Βέβαια, υπάρχουν χίλιοι τρόποι να πεθάνει κανείς  
και φυσικά πολύ ταιριαστά μέρη να το πάθεις. 
Για παράδειγμα, να φοράς τις παντόφλες σου και 
να διαβάζεις ένα βιβλίο στα ζεστά ή ν’ ακούς μουσική,  
όταν έξω η βροχή λυσσομανά και 
μουσκεύει τα παράθυρά σου. 
Ή να βρίσκεσαι σ’ ένα κρεβάτι με μια στύση αχόρταγη   
και το μυαλό να σπάει σε κομμάτια από το ακατόρθωτο. 
Ή σ’ ένα μπαρ, έχεις πιει με φίλους, έχετε ξεφουρνίσει 
ιστορίες απ’ τα παλιά και έχεις γελάσει τόσο πολύ που  
σου πονάει το στήθος, νομίζεις από τα γέλια,  
τελικά είναι καρδιακή προσβολή. 
 
Τέλος πάντων, ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. 
Κι εγώ δυστυχώς άφησα το τελευταίο μου ίχνος σε  
αυτόν τον κόσμο 
με τόσο ασθενικό κι άνοστο τρόπο. 
Ήταν καθώς πήγαινα στη δουλειά, μπορείτε  
να το φανταστείτε; Καθώς πήγαινα νυσταγμένος  
τα ξημερώματα για δουλειά.  
Με χτύπησε ένα αυτοκίνητο από πίσω, με έριξε κάτω.  
Νεκρός με τη μία. Τίποτα. 
Δεν μπόρεσα να ζήσω ούτε εκείνο  
το μαγικό δευτερόλεπτο πριν τη σύγκρουση, όταν  
τα φώτα σε τυφλώνουν και προλαβαίνεις να δεις  
γουρλωμένα τα μάτια του οδηγού. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΚΥΝΗΓΗΤΟ 
μαύρα ορθώνονται τα χώματα κι 
αραιώνουν, αφήνουν κενά, 
πέφτουν στο άπειρο τα βήματα. 
τ’ αγκαθωτά σύρματα δεν επιτρέπουν  
στον αέρα να οξυγονωθεί 
και η έντονη γεύση απ’ το πολύ ξίδι 
αλλοιώνει αφάνταστα 
την ανάγκη για ελευθερία. κρύο. 
καίγονται μόνα τους τα τσιγάρα, 
στόματα δεν υπάρχουν. 
απ’ τα δέντρα τσαμπιά  
κρέμονται οι άνθρωποι 
και η λήθη ξεγλιστρά 
και σωριάζεται στον ουρανό. 
οι φιγούρες των κυνηγημένων  
ψηλά στο βουνό βουβά χορεύουν. 
αν δεν προσέξουν, θα τους δουν.  
 
δεν υπάρχει η θλίψη πραγματικά, 
τα μαστόρια την καλουπώνουν. 
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ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ, Ε; 
Πόσο απλό, μεθυστικά ανθρώπινο μου φαίνεται  
να μπω μια νύχτα στ’ αμάξι μου  
μια νύχτα που  
τ’ αστέρια θα πέφτουν στο κεφάλι μας 
και να έρθω να  
σε ξεριζώσω από το σπίτ ι σου. 
Ν’ ανοίξει ο άντρας σου την πόρτα, 
να του πω «γεια, ήρθα γι’ αυτή, θα  
βγούμε μαζί το βράδυ». 
Εσύ να φοράς το πιο μαύρο σου φόρεμα και κείνα  
τα τακούνια που χιλιάδες χρόνια τώρα με ταράζουν.  
Να περάσεις δίπλα του και μόνο να  
τον κοιτάξεις, να μην πεις τίποτα, 
να πιαστούμε από το χέρι, να κατέβουμε τα σκαλιά 
και να φύγουμε. 
Όλο το βράδυ να κρεμιόμαστε  
στα σκαμπό των μπαρ  
και ν’ ανατέλλουμε μόνο για να μας χαζεύουν πώς 
γέρνουμε τα κορμιά μας. 
Να σκύψω στο λαιμό σου, 
να σου λέω όλα μου τα ψέματα, να σου αραδιάζω  
όλα όσα θα έκανα για σένα αν ήμασταν μαζί, 
να μου λες ότι είμαι ότι η πιο συγκλονιστική  
στιγμή σου, 
κι ο ένας να πιστεύει τον άλλο,  
έστω για μια νύχτα να πιστεύουμε. 
Σ’ ένα σιωπηλό σοκάκι  
να μου ριχτείς και να σε γευτώ καθώς  
με καβαλικεύεις εσύ, εσύ ο μαύρος επιβήτορας, 
κοφτές ανάσες, σκόρπια κύτταρα στον αέρα,  
υγρά που κυλούν στο λαιμό, στα μπούτια, στα μυαλά. 
Να μείνουμε αγκαλιά καθισμένοι στην άκρη του  
λιμανιού κοιτάζοντας τα φώτα της πόλης που  
τρεμοπαίζουν μπροστά μας,  
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να είσαι ανάμεσα στα πόδια μου, 
να ’χω το χέρι μου μέσα σου την ώρα που  
λύνει τους κάβους του 
ένα τουριστικό πλοιάριο, κάποιοι βλέπουν. 
Και τι ζεστή κατάληξη να φάμε κάνα δίωρο μέσα  
σ’ ένα αστυνομικό τμήμα -σ’ εκείνα τα κλειστά  
τα υγρά που ’ναι γεμάτα νεκρούς 
με γελοία καπελάκια και ίδια φριχτά ρούχα-  
επειδή, λέει, ειρωνευτήκαμε το όργανο  
της τάξης. 
 
Το πρωί 
να σε γυρίσω σπίτι σου λερωμένη από ζωή,  
με τις μπογιές να ’χουν  
απλώσει όμορφα στο πρόσωπό σου 
και τα πόδια σου να γυαλίζουν απ’ τη ν ιότη  
κουβαλώντας αποτυπώματα από τα  
χέρια μου και τη μουτζούρα απ’ τα τσιγάρα μας. 
Να μας ανοίξει ο άντρας σου 
«καλημέρα, άσ’ τη να κοιμηθεί σήμερα, είναι ψόφια, το 
δώσαμε και κατάλαβε χθες βράδυ» να του πω, 
να του κλείσω το μάτι 
«καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε;» 
 
 
Μάταια μακραίνει ο δρόμος. 
Θα έρθω. 
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ΞΥΠΝΗΜΑ 
Απόμερη η παιδική χαρά, 
το πρωινό το κρύο 
εισχωρεί στα γρασίδια της, 
σκουριάζουν τα παιχνίδια, 
οι λάσπες της λερώνουν. 
Το βλέμμα βγάζει τα παπούτσια του 
και σκαρφαλώνει 
γεμίζοντας πρασινάδα 
τα μπατζάκια του. 
Ξύπνια από νωρίς τα παιδιά  
βιαστικά πηγαίνουν  
στο σχολείο τους, 
αγοράζουν τυρόπιτες, 
σπάνε τα μολύβια τους, 
τη δασκάλα τους ερωτεύονται. 



80 
 

 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
Στο υπόσχομαι, αν βρέξει,  
θα βγούμε βόλτα στη βροχή. 
Δεν θα βγάλω τα γυαλιά μου,  
σ’ αρέσει να τα φορώ έτσι βρεγμένα,  
σε κάνει να γελάς. 
Αν δεν βρέξει, 
θα μείνουμε σπίτι  
να σε κοιτάζω που γράφεις.  
Εγώ θα κοιτάζω εσένα να γράφεις, 
και συ θα μου χαρίζεις όλα τα κενά  
ανάμεσα στ ις λέξεις. 
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ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΕ ΒΡΗΚΕ 
Όχι, όχι, την ποίηση βάψ’ τη μαύρη. 
Ήξερα ότ ι ερχόταν, θα ερχόταν να με βρει, 
υπήρχαν τόσα σημάδια. 
Στους δρόμους που ανάσαινε η ζωή μου,  
στην ένωσή μου με τους άλλους,  
μέσα μου, όλα έδειχναν ότι  
ερχόταν για μένα, δεν θα καθυστερούσε. 
Και ήρθε, ήρθε τη μέρα εκείνη, 
τότε που σκυφτές οι συλλαβές ενώθηκαν  
και η ζωή σερνόταν τυλιγμένη σ’ ένα μονόχρωμο 
κομμάτι ύφασμα. 
Αφέθηκε η έμπνευση να χαθεί 
σε μια στιγμή ολότελα δική μου 
και οι αυταπάτες κόλλησαν πάνω μου 
όπως οι μύγες στα παράθυρα.   
Ελπίδα άλλη καμιά, εκτός αν τα παιδιά  
πιάσουν χούφτα τα χρώματα 
και τα φυτέψουν μέσα στη λεπτομέρεια. 
 
Ποτέ δεν έμαθα, ποτέ. 
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ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ 
Απύθμενο το όνειρο, τα πόδια δεν λερώνονται, 
στων ανθρώπων τις ψυχές ατάραχα  
εισχωρεί η ουσία του. Έφτασες  
την ώρα που πείνα αγκάλιαζε πολύχρωμα  
τα κύτταρα και νέες γέννες σκόρπιζε  
σαν ξεραμένα χόρτα στον αέρα. 
Τότε που ό,τι υπάρχει έσκυψε στο μέτωπο 
κρυφακούγοντας τις συνουσίες, τότε που τα δέντρα  
γύρισαν να κοιτάξουν χορεύτριες που φτερούγιζαν. 
Κι έφυγες με μαλλιά γεμάτα άμμο, όταν η αγάπη  
έπεσε πάνω σου. 
 
Σαν αληθινό κυλά στο πρόσωπο, στο λαιμό 
λασπώνει το άψυχο γήινο σώμα. 
Για το δάκρυ μιλάω. 
 
Βλέπω το κύμα κρυφά να βγαίνει από τη θάλασσα. 
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LA VIE 

δεν μπορώ να θυμηθώ τις στ ιγμές εκείνες, τα πρωινά που 
ξημέρωναν χωρίς το χαμόγελό σου δεν θυμάμαι. θέλω πίσω 
τις στιγμές που μου στέρησες, εκείνες που δεν ήμασταν μαζί, 
όλα εκείνα τα όνειρα που νύχτωναν χωρίς εμένα, όσες ανάσες 
σου δεν είχαν μέσα τους το χνώτο μου. αυτό που ήσουν πριν 
από μένα. οι μέρες που έζησες χωρίς εμένα, τα κομμάτια της 
ζωής που άφησες στο δρόμο και δεν θα βρω ποτέ. ξυπνάω τις 
νύχτες και δαγκώνομαι μην ουρλιάξω για ό,τι σου γεννήθηκε  
και πέθανε χωρίς να είμαι εγώ εκεί. θέλω πίσω εκείνες τις 
στιγμές. όλες σου τ ις πνοές, όλα σου τα ναυάγια, τα βλέμματα, 
όλες σου τις μνήμες. όλη σου τη ζωή πριν από μένα. 

ψάχνω να θυμηθώ την πρώτη στ ιγμή που σ’ ερωτεύτηκα μα 
δεν βρίσκω τίποτα, κάπου εκείνη έχει χαθεί. στον τρόπο που 
χαμήλωσες τα μάτια σου ίσως. κρυμμένη ίσως βρίσκεται στη 
στιγμή που έγινες κορίτσι, μπορεί όταν πρωτοαισθάνθηκες 
γυναίκα, στη στιγμή μάλλον που ένιωσες γυναίκα μου. πόσα 
σύννεφα σκαρφάλωσα να συναντήσω το σύννεφό σου, πόσα 
λουλούδια παραμέρισα για να σε μυρίσω, από πόσες φωτιές 
κάηκα και πόσες ζωές έζησα για να βρω εσένα, ξέρεις; 

όταν βλέπω πως η ζωή χαμογελά χαζεύοντας τον έρωτά μας, 
τον παίρνει στα χέρια της και τον βάζει ψηλά στα πολύτιμά 
της: την αλήθεια τον ουρανό την ποίηση τα λουλούδια τη 
νύχτα το χώμα τον λόγο το νερό το χαμόγελο την απλότητα 
τη μουσική. όταν είμαι σίγουρος πια ότι δεν θα γεννιόμουν αν 
δεν ήταν να γεννηθείς εσύ, δεν θα γεννιόσουν αν δεν σε περί-
μενα εγώ να έρθεις, τότε ναι το πιστεύω… για να με μεθούν 
γυναίκες σαν κι εσένα, έτσι υπάρχω. για να με τσακίζουν και να 
μ’ αφήνουν στο πεζοδρόμιο γυναίκες σαν κι εσένα. όχι σαν κι 
εσένα, ΕΣΥ!  

σε ξέρω από πάντα, σε περίμενα από πάντα, φύσηξες και πή-
ρε ανάσα όλη μου η ύπαρξη. σκύβω μπροστά σου μη σε κρύ-
βω απ’ τη ζωή, σκοτειν ιάζει η ζωή αν δεν σε βλέπει, ψυχή μου. 

Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο, ποτέ! Τελεία. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σ’ αυτά τα μέρη γίνονται τα σοκάκια 
όλο και πιο φωτεινά, 
τα νερά διψασμένα ημερεύουν και 
τα πρόσωπα των ανθρώπων 
λαμποκοπάνε τόσο 
που τα φοβάσαι. 
Οι λέξεις δεμένες μεταξύ τους 
και οι σκέψεις μέσα σε 
μήτρες καλά λουφαγμένες. 
Στο γράμμα που έστειλα 
σου ’γραψα πως τα περνάω καλά. 
Δεν είναι έτσι, 
από καιρό τα όνειρα με ξερνάνε μακριά. 
Τα χέρια μου κόβονται απ’ τα σχοιν ιά που  
κρατάνε το φεγγάρι, 
μα ακόμα έχω τη δύναμη να το φωνάζω: 
άσπρο τον τοίχο, να λερώνει! 
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ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙΡΟ 
Τον παρατηρώ καιρό, περνά απ’ τον δρόμο μου  
δυο-τρεις φορές τη βδομάδα.  
Τον ακολουθώ χωρίς να με πάρει χαμπάρι,  
έτσι νομίζω. 
Φορά ένα καφέ παλτό  
κι ένα παντελόνι φθαρμένο,  
συχνά τυλίγε ι το λαιμό του μ’ ένα μακρύ κασκόλ.  
Είναι βρώμικος, τα νύχια του είναι βρώμικα, τα  
ρούχα του είναι βρώμικα,  
είναι βρώμικος, τα χνώτα του είναι βρώμικα. 
Κάθε πρωί πλανιέται στις γειτονιές, στα σκουπίδια ψάχνει 
των ανθρώπων. Δεν συλλέγει αντικείμενα,  
τα κενά τους βλέμματα μαζεύει μέσα από  
τους σκουπιδοτενεκέδες. Τον βλέπω να τα ποτίζει στη 
μαγεία όλων όσων έχουν υπάρξει και να φτιάχνει 
ξημερώματα απ’ αυτά. 
Σκύβει στο δρόμο για τα κούφια  
λόγια τους. Κι όταν μαζεύει αρκετά, τον ακούω που  
τα κάνει μουσική και με τις λέξεις χιλιάδων τρελών 
πλέκει ποιήματα. 
Σταγόνα σταγόνα τις τόσες χαμένες τους στ ιγμές  
κλέβει από τα γραμματοκιβώτιά τους και  
σκαρώνει δικά του παραμύθια. 
Χτυπά τα κουδούνια. Μ’ ένα πανί βρεγμένο περιμένει  
να καθαρίσει απαλά τις πληγές των γυναικών,  
κάθε φορά μετά που κάνουν άσχημο έρωτα. 
Οι πολλοί δεν του ανοίγουν. 
Δεν περιμένει κι αυτός πολύ, 
φεύγει, 
πάει σ’ άλλη γε ιτονιά. 
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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
Ήθελα να σου πω πως 
όταν η θλίψη μέσα σου 
το κέλυφός της σπάει 
και είναι ορατή, 
όταν το κορμί σου γίνεται 
διάφανο 
και προδίδει 
τον πόνο που κρύβεις, 
γονατίζω κι εγώ μαζί σου. 
Να ξέρεις, 
χάνω ανάσες. 
Ήθελα να στο πω. 
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ΚΑΡΟΛΟΥ & ΤΖΕΗΝ 42 
Την είχα πετύχει ξανά 
πριν μια βδομάδα.  
Στο απέναντι παράθυρο του τρίτου ορόφου  
εκείνη η γυναίκα χαρίζεται. Γίνεται δώρο. 
Κρυφά απ’ όλους της τους εραστές, 
κρυφά από τον άντρα της,  
στο διπλανό δωμάτιο εκείνος διαβάζει εφημερίδα.  
Στηρίζει την πλάτη της στον τοίχο και  
έχει σηκώσει το ένα της πόδι 
ακουμπώντας το στην πόρτα. 
Και οι φανταχτερές της κορδέλες  
γλυμμένες στην ψυχή της ανεμίζουν μέσα  
απ’ τους πόρους της, δραπετεύουν  
με την πνιχτή της ανάσα,  
πλαταγίζουν στο πρόσωπό της.  
«Τι ταραχή δαμάζει, τι χειμώνες 
σέρνει στο μυαλό της!». Σκέφτομαι. 
Είναι η ώρα που τα παιδιά της  
γυρνούν απ’ το σχολείο. Να τα. Μπαίνουν  
στην πολυκατοικία, ανεβαίνουν τις σκάλες.  
Η γυναίκα ακούει τις φωνές και  
τα γέλια τους. Βιάζεται να τελειώσει.  
Τα χέρια της μανιασμένα χορταίνουν τη λαιμαργία της.  
Οι φλέβες στο λαιμό της από  
το παράθυρό μου γυαλίζουν πρησμένες.  
Βουβά ουρλιάζει.  
Θα τελειώσει. Θα προλάβει.  
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ΧΤΥΠΩ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΟΥ 
Βρέχει απ’ το πρωί. 
Ο δρόμος μουσκεύει, αλλόκοτα η βροχή  
πληγιάζει το δρόμο, πυκνή, χωρίς κενά, 
όπως τα γράμματα στις σελίδες 
σφιχτά δίχως οξυγόνο. 
Πλούτος αιωρείται πάνω στη  
λιωμένη θάλασσα 
ενώ τα χωράφια ξεκουράζονται απ’ το μόχθο 
και οι στιγμές ξεδιπλώνουν τα κουρέλια τους,  
μαντεύοντας πως έρχεται η μέρα  
να ντυθούμε τις αμφιβολίες μας. 
Αμυδρά τα φώτα, ορμητικά τα βήματα 
καταβροχθίζουν μια επιφάνεια από γυαλί, 
μέχρι το γόνατο τα μπατζάκια λαβωμένα. 
Χτυπώ το κουδούνι σου, 
δεν απαντάς, λείπεις. 
Γεύομαι θάνατο. Είμαι τυχερός. 
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ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 

πίσω από κείνα τα γραβατωμένα αγέλαστα καρτούν με τα 
σκληρά λευκά πουκάμισα και την τσάκιση στο παντελόνι, 

πίσω από άνδρες που ξεθωριάζουν τις μέρες με αθλητικές  
εφημερίδες και περιοδικά για αυτοκίνητα στο χέρι, από άντρες 
που σέρνονται από θεϊκές ανοησίες και εθνικά ραμολιμέντα, και 
παίζουν ξύλο για τον δικό τους προσωπικό υποψήφιο, 

πίσω από άντρες που όλος τους ο ανδρισμός ξοδεύεται σε  
ακριβά κουρσάκια και που με μια διήμερη εκδρομή νομίζουν 
πως ανασταίνουν ζωές που πια δεν ανασαίνουν, 

πίσω από άντρες που με κανά-δυο ποτά αρχίζουν να λένε  
εξυπνάδες στις σερβιτόρες, νομίζοντας πως αυτές παρακαλάνε 
να τις χουφτώνει ο κάθε ηλίθιος,  

πίσω από βόλτες στα εμπορικά κέντρα για διασκέδαση και 
άνοστες στιγμές σε εστιατόρια και απολυμασμένα μπαρ, πίσω 
από επταήμερες ταριχευμένες καλοκαιρινές διακοπές και  
βαλτωμένες βραδιές μπροστά στ ις τηλεοράσεις,   

πίσω από άντρες που δεν θέλουν ν’ αλλάξουν τίποτα, γιατί ο 
καινούργιος κόσμος θα καταπιεί τους ίδιους πρώτα, 

πίσω από άνδρες που ξέρουν τα πάντα χωρίς να ξέρουν τίποτα, 
πίσω από άντρες που ντρέπονται και φοβούνται, από άνδρες που 
δεν μπορούν, 

πίσω από άντρες που στη μουσική συναντούν μόνο νότες και 
στο λουλούδι βλέπουν ένα λουλούδι, πίσω από άντρες που δεν 
νιώθουν ότι φαντασία υπάρχει, ότι πάθος υπάρχει, και ξορκίζουν  
τη μαγεία όπου τη συναντήσουν,  

πίσω από πατεράδες και γιους και μανάδες και κόρες, πίσω 
από ερωμένες κι εραστές, πίσω από συζύγους και νταβατζήδες,  

πίσω από τη φτώχεια, πίσω από λύπη, πίσω από υστερία, 
πίσω από μαθημένα χαμόγελα, 

πίσω απ’ τη λίγδα στους πάγκους των λαϊκών αγορών, πίσω 
από τα τσακισμένα δεκάωρα σε άθλιες δουλειές και τα 
χρησιμοποιημένα εισιτήρια λεωφορείων,  

πίσω από συνελεύσεις πολυκατοικιών, πίσω από διαβάσματα 
παιδιών, ξεσκατώματα, παραμύθια με πριγκιπόπουλα, παιδικά  
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πάρτυ, πίσω από ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνους 
μικροκυμάτων και στεγνωτήρια και συστήματα σιδερώματος, 

πίσω από δόσεις δανε ίων κι απλήρωτους λογαριασμούς, πίσω 
από εκπτωτικά κουπόνια και σακούλες σούπερ μάρκετ, 

πίσω από εσώρουχα ξεχειλωμένα, τρύπιες κάλτσες και  
άλουστες αγκαλιές, πίσω από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, πίσω 
από βιαστικές εκσπερματώσεις και οργασμούς που δεν έρχονται 
ποτέ, πίσω από κραυγές που κανείς δεν ακούει, 

 
περιμένει μια γυναίκα να νιώσει ανοιξιάτικο αέρα στα σπλάχνα 

της, μια γυναίκα έτοιμη ν’ αναγνωρίσει από τα λερωμένα του 
γένια και το ακούραστο μυαλό του τον έρωτα να έρχεται, 

περιμένει μια γυναίκα ν’ ακούσει ότι έχει τα πιο όμορφα μάτια 
του κόσμου, 

περιμένει μια γυναίκα που λαχταρά να διαλέγε ι αυτή ποιος και 
πότε και πώς θα μπαίνει μες την ψυχή και το κορμί της, 

που ένιωθε κάποτε δυνατή και χάριζε τα χρώματά της στο  
ξημέρωμα, που κάθε βράδυ ανοίγει το κομοδίνο της και χαζεύε ι 
παλιά όνε ιρα, 

μια γυναίκα που αναρωτιέται πώς θα είναι να ξαναγίνει 
γυναίκα,  

πώς θα είναι ν’ αφήσει το φαγητό να καεί στην κουζίνα και τ’ 
άπλυτα να περιμένουν στο νεροχύτη, μια γυναίκα που κάποια 
στιγμή θα το τολμήσει 

θ’ αλλάξει το χρώμα στους τοίχους χωρίς να ρωτήσει κανέναν. 
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ΦΩΝΑΖΟΥΝ 
Φωνάζουν «ε-λευ-θε-ρί-α» 
τα στόματα των νεκρών, 
μέχρι εδώ ακούγονται 
τους καταλαβαίνουμε 
ξέρουμε ποιοι είναι 
με τα μικρά τους ονόματα  
τούς φωνάζουμε. 
Κάποια σούρουπα 
κατεβαίνουν στα χωριά μας και 
ξηλώνοντας τους χωμάτινους δρόμους 
έρχονται στα καφενεία μας 
αφήνουν τους σκελετούς τους   
στην κρεμάστρα 
κάθονται ανάμεσά μας 
παραγγέλνουν  
μένουν μέχρι αργά 
ακούνε τις ιστορίες μας 
δεν λένε ποτέ δικές τους. 
Όσοι από μας ποτέ  
δεν ταξίδεψαν στο παραμύθι, 
όσων οι καρδιές δεν αναπνέουν άλλο,  
όσων τα μάτια δεν έχουν συνηθίσε ι  
την ομορφιά και δεν την ξεχωρίζουν, 
κάθονται σταυροπόδι και καπνίζοντας 
ρωτάνε δύσπιστα 
να μάθουν τι συμβαίνει. 
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ΝΑ ΚΡΥΦΑΚΟΥΣ 
Ο λυσσασμένος έρωτας για το συνηθισμένο,  
γι’ αυτό που λένε πως  
δεν έχει καμιά αξία,  
για κείνο που φοβούνται όλοι να κοιτάξουν. 
Αυτό είναι μάλλον Ποίηση,  
να κρυφακούς τα μυστικά της στιγμής και  
να τα μαρτυράς ξεδιάντροπα σε  
όλους τους κόσμους.  
Αυτό είναι η Ποίηση. Λύσσα.  
Ίσως αυτό να ’ναι κι η Τέχνη ολόκληρη. 
«Μια στάλα κατράμι σ’ ένα βαρέλι μέλι»,  
λέει ένας ποιητής. 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ 
ξυπνώ και χαζεύω. 
α, ο κόσμος σας εκεί κάτω. 
ένα μάτσο ηλίθιοι. 
τουρίστες κατάκοποι που  
πεινασμένοι διαμαρτύρονται στον ξεναγό τους. 
καλοξυρισμένοι κύριοι με λαιμούς δαγκωμένους από  
στόματα πληρωμένων αγοριών.  
ο κόσμος σας γκρεμοί στο χρώμα ενός τίποτα. 
ο κόσμος σας ένα τσουβάλι ξοδεμένες λέξεις,  
πληγές από ξεφτισμένες παρθενιές ο κόσμος σας. 
κυρίες με γάμπες γυμνές που  
μαστιγώνουν τις πλάτες των υπηρετριών τους. 
ο κόσμος σας αμέτρητοι λεφτάδες χωρίς στύση. 
ακινησία ο κόσμος σας. ξεραμένα μελάνια. 
μόνο κάποιοι καλόγεροι, που  
ξεμυτούν απ’ τα μπουρδέλα κι ευχαριστούν  
κρυφά τον Κύριο  
για μια θεσπέσια βραδιά,  
θυμίζουν πως η ζωή  
δεν κρύβει μόνο ψέμα στο κύτταρό της. 
σκόρπια σκατά περιστεριών συνηγορούν.  
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ΓΗ 
γυναίκα μου, κλε ίνεις τα μάτια 
και γω σηκώνω τα χέρια στον ουρανό και  
τον ευχαριστώ που βραδιάζει. εσύ φωνή.  
το θρόισμα όλων των ανθρώπων. και η σκόνη τους.  
κλάμα παιδιών που ακόμα δεν γεννήθηκαν.  
πλένεις εσύ το πρόσωπό σου, γεμίζω εγώ πρόσωπα,  
κι όταν η ψυχή σου αγριεύει, αφήνομαι στην ταραχή και 
σου ζητώ εγώ να με συγχωρέσεις.  
εσύ, γη μου, και μετά εγώ. μετά από όλους εγώ,  
αρκεί εσύ να ε ίσαι μπροστά.  
γυναίκα, εσύ γυναίκα, το μόνο.  
με τ’ αριστερό μου χέρι μαζεύω κρυφά  
τα ίχνη πίσω σου. μη ξεχαστούν.  
και με πονά ένας πόνος ολότελα δικός σου.  
η ύπαρξή σου στιγματίζει. όχι εμένα, 
τους κόσμους ολόκληρους, εγώ  
ένα ελάχιστο κομμάτι τους.  
κι όταν με ανασαίνεις, νιώθω πως κάτι μου χαρίζεται.  
γυναίκα μου, παριστάνεις πως δεν τη νιώθεις  
τη λάμψη σου μα χωρίς εσένα  
είμαι κοχύλι έξω από τη θάλασσα:  
όμορφο, μα όχι στη ζωή.  
γυναίκα, εσύ γυναίκα 
γυναίκα, είσαι το πολύ. 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my brain socialist  
my heart anarchist 

my eyes pacifist  
    my blood revolutionary 

Adrian Mitchell, Loose Leaf Poem 
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