
Μετεμψύχωση άραγε ανώνυμου
που βρήκε το θάνατο 
μέσα από περιελίξεις στρατοπέδου 
με τα μάτια ορθάνοιχτα
ανίκανος να πιστέψει
αδύνατο να συλλάβει 
ότι το πεπρωμένο 
έχει απλή οσμή φρεσκονοτισμένου χόρτου

Και πάντα ακοίμητη στο συναπάντημα 
μοναξιάς και αυταπάτης
όταν το ένα γίνεται αιτία για το άλλο 
και αντιστρόφως
μιας και οι νόμοι και οι λέξεις
μας βρίσκουν πάντα απροετοίμαστους

Όσοι «αξιώθηκαν»
μια τέτοια εμπειρία
δίνουν τη συγκατάθεσή τους
κι ας μη συμφωνούνε πιά 
στο νόημα

Επιτρέψτε μου να συστηθώ

Σε κάθε φωτογραφία
που οι άνθρωποι κοιτάνε χαμηλά
Κάθε φορά που τα μέλη
μοιάζουν ασήκωτο βάρος
και κυλάω στο κατήφορο 
χωρίς κανένα ήχο

Σε κάθε κρίσιμη στιγμή
όταν όλα γίνονται
μια πηχτή, απειλητική μάζα
και χιλιάδες τυμπανιστές 
ηχούν μεσ’ το μυαλό μου

Όταν λείπουν οι λέξεις
κι απομένει μόνο ένας κόμπος
μια θηλιά να σφίγγει από μέσα
και που ν’ ακουμπήσεις τόση αγωνία

Αυτοσυστάσεις
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          (ψηφιδωτό από 
κομμάτια αυτοβιογραφίας…)



Δοκίμιο ελπίδας
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Μια μονάχα απορία 
όμως με βασανίζει από καιρό
Να πήρα τάχα τον σωστό;

(οι αμφισβητήσεις διαλέγουν ένα δρόμο 
μα δεν ξανακάνουν πάντα πίσω

και οι επιθυμίες παραμένουν 
ένα βήμα πιο μακριά απ΄ τον εαυτό μας)

Ένα παράθυρο με χώριζε
πάντα απ΄τη ζωή
Ένα παράθυρο 
και μάλιστα ανοιχτό

Χρόνια ολόκληρα πίστευα
ότι το φως του ήλιου
πήγαινε χαμένο
Ζιζάνια είχαν φυτρώσει
στη ψυχή μου
και έπνιγαν τη σπορά

Γι’ αυτό ανέλπιστο
ήταν το θαύμα
σαν το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας
όταν χώρισαν τα νερά
και εμφανίστηκε επιτέλους
πολυπόθητος δρόμος



Απόψε
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Αύριο ίσως είναι σκληρή 
η μέρα
Αύριο ίσως είναι σκληρό 
και το φως της
Αύριο ίσως 
γεμίσουμε ερωτηματικά

(ήταν εκείνος ο  καιρός  που συνόρευα 
ανατολικά  μαζί σου

δυτικά με τη μοναξιά μου
βόρεια με το εφήμερο

και νότια με τις παραξενιές μου) 

Απόψε νάξερες
πόσες ανθρώπινες φιγούρες
ποδοπάτησε η απουσία σου

Θάθελα νάξερες απόψε
πόσο κοντά σου είμαι

Τώρα που η νύχτα 
είναι τρυφερή κι ευαίσθητη

Τώρα που οι ώρες
χάνουν το νόημά τους
και γίνονται άσπρα κρίνα

Τώρα που στο σκοτάδι 
μπορώ να αποκαλυφθώ



Ακέραια

18 19

Ώρα φριχτή 
του απολογισμού εσύ
κοιτάς με ειρωνεία 
τα άδεια χέρια

Όμως 
ρίξαμε στη φωτιά τη καρδιά μας
και τη πήραμε ακέραια
Τη θάψαμε στο χιόνι 
και τη βρήκαμε ανθισμένη

Νάναι λίγο τάχα αυτό;

(σαν ζωή που φιλοδόξησε
να γίνει παραμύθι…)

Η νύχτα 
ξεχύθηκε ξέφρενη 
μες τη ματιά μας
Το πρωινό αντίκρισε τη θάλασσα 
χωρίς ελπίδα

Ξέφτισε η ζωή μας 
στου όνειρου την άκρη
Η απανεμιά 
σε λιμάνια ξένα ξεχασμένη
Ούτε για μια στιγμή δε φούσκωσε 
ζέφυρος τα πανιά μας
και τα μαλλιά μας τα ξέπλεξε 
πικρός βοριάς



Εξομολόγηση Αδιαβροχοποίηση
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Δεν υπάρχει πιά λόγος
που να φυτρώνει
Όλα γλιστράνε
σαν πάνω σε πλαστικό
(μοντέρνο δα υλικό)
χωρίς ν’ αφήνουν ίχνη

Γι’ αυτό αναρωτιέμαι
ένα βήμα πριν 
την απόλυτη παράδοση
όπως ορίζει το κλαρίνο 
όπως ορίζει ο ζουρνάς
μην ήρθε τάχα καιρός
κι εγώ ν΄αδιαβροχοποιηθώ;

(πασχίζοντας ν΄ανοίξεις νέες διαστάσεις  στο χρόνο
όταν το χθες  μοιάζει τελεσίδικα χωρίς αντίκρυσμα

και το αύριο χωρίς ίχνος από το χθες)
(αναζητώντας μια στάση

για τα αναπόφευκτα...)

Δεν εξομολογήθηκα ποτέ
πίσω από το παραβάν
παρά μονάχα στο καθρέφτη μου

Εκεί κατάματα
χωρίς ελπίδα άφεσης
μου ‘γινε η άβυσσος οικεία
από βάρος
από χρέος
από φορτίο


