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«Αγκαλιά να µε πάρεις, θάλασσά µου εσύ
Την µπορώ την αλµύρα και ας είµαι πληγή
Γίνε δρόµος και µοίρα, θάλασσά µου και πες
Τι σηµαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές»
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ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑΣ, ΘΕΟΣ... 

Όποιος αγαπάς, θεός 
και σ’είδα στον ύπνο µου µε άσπρα
εγώ να κάνω ειρήνη µε ουρανό
κι εσύ να πολεµάς στης γης τα κάστρα

Η λογική του παραλόγου
να επιδεινώνει καταστάσεις 
κι εσύ στη ράχη του αλόγου
να επινοείς δικές σου στάσεις

Πλουτίζουν µε ευεργεσίες
οι άνθρωποι του σήµερα, µου λες
κι εγώ αρχίζω εικασίες 
για το τι είναι αύριο, τι τώρα και τι χτες 

Λες και σε κάθε ευτυχία
θυµάµαι µια λύπη παρελθόντος
κι έτσι χάνω την ουσία
που δίνει η ανάγκη του παρόντος

Σ’αυτή τη µάχη για ότι πληγώνεις 
αναλαµβάνεις υπηρεσίες
κι αν σκοτώνεις ότι σώνεις
ν’αρχίσεις να µετράς για παρουσίες

Σου είπα «Σ’αγαπώ»
κι είπες «δεν θέλω φασαρίες»
σου είπα «δεν ξέρεις τι περνώ»
κι είπες «Μα, οι αναίµακτες θυσίες 
στους θεούς ηχούν αστείες...»

ΜΑΡΤΙΟΣ 1994
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ΦΟΒΑΜΑΙ 

Φοβάµαι το µέχρι και το όπου
φοβάµαι την ευθεία και τις στροφές τις επιτόπου
φοβάµαι κάθε αλήθεια
που µιλάει για µέτρο και συνήθεια
φοβάµαι τα παιδιά και τους µεγάλους 
φοβάµαι µαθητές, φοβάµαι και δασκάλους
Όλοι στη ζωή µηδέν
γιατί του κόσµου τα γραµµένα
είναι διχασµένα
Και σε σταυρό από σατέν
να καρφώσετε κι εµένα
να τιµωρηθώ για όλα µου τα αγαπηµένα
Φοβάµαι κάθε ουρανό
που κρύβει πίσω του γκρεµό
φοβάµαι κάθε ήλιο αβασίλευτο
γιατί άµα βασιλέψει
δεν θα’χει πια για µένα βλέψη
φοβάµαι εκείνες τις σιωπές
που είναι επίλογοι από κραυγές
φοβάµαι που δεν έχω κανέναν να µισώ
και που χωρίς εσένα κάθε ολόκληρο µου φαίνεται µισό
φοβάµαι εκείνες τις αγάπες 
που τους φόβους µου αυτούς τους λένε οφθαλµαπάτες
Φοβάµαι που θυµάµαι
τι µπορεί να κάνει ένα χέρι
όταν του δίνεται µαχαίρι. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1994
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ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

Εγώ ν’αλλάζω τις φανέλες
σ’έναν αγώνα που αρχίζει

κι εσύ να κάνεις ισορροπία
σε µια γη που όλο γυρίζει

Εσύ να λες πως θα περάσει
και ας πονάει ο καιρός

κι εγώ στα γόνατα να πέφτω
γιατί ποτέ δεν είπες πώς.

Εγώ να βρίσκω το κουράγιο 
να σε σηκώνω από γκρεµούς

κι εσύ δίχως να µε θυµάσαι
να πέφτεις πάλι σε δεσµούς

Εσύ να ψάχνεις για φωτιά
σε µάτια που έκανες υγρά

κι εγώ να ψάχνω για ηλιαχτίδες
σε ένα φως από κεριά. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994

ΘΥΜΑΜΑΙ 

Θυµάµαι που χαθήκαµε
καθώς ονειρευτήκαµε
ανθρώπων προσευχές κι ευχές
κι είδαµε και κατάρες

Θυµάµαι που χαθήκαµε
σ’ένα άσπρο χιόνι 
µ’ένα ‘γιατί’ να το λερώνει
και να που φοβηθήκαµε

Θυµάµαι που χαθήκαµε
καθώς συµβιβαστήκαµε
µ’ανθρώπων λογικές
σκιές ζωής µα νεκρικές

Πριν χαθείς κι εσύ, σου είπα
«είµαστε οι µαγεµένοι»
κι εσύ µε ρώτησες θυµάµαι
πώς φαίνονται οι τιµωρηµένοι

Έχουν αγκάθια στα µαλλιά
κι όλο πληγές στο σώµα
«κι εγώ το ίδιο» µου’χες πει
«από φιλί στο στόµα»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994



ΚΟΙΤΑ 

Κοίτα πως µας µηδενίζει
το νερό που στα βράχια αφρίζει
είναι από φύση ραµµένο
µα εµείς κοµµάτι ξεκοµµένο

Κοίτα πόσο γρήγορα εδώ βραδιάζει
κι η αλήθεια της ζωής πώς µας παραµυθιάζει
Κοίτα και το φως της ερηµιάς
πού τα βρίσκει τα σκοτάδια µονοµιάς

Κοίτα κι αυτούς που µας προσπερνούν
ας έχουν µάτια δακρυσµένα δεν µας συγκινούν
Κοίτα τη φύση που αδειάζει
υπάρχουνε φωτιές µα δεν υπάρχουν δάση

Κοίτα απ’τη µια, κοίτα κι απ’ την άλλη
κι αν µε δεις ξανά µη µε διώξεις πάλι
θυµάµαι στην πόρτα το βλέµµα
κοίταγε παντού, µα µισούσε εµένα

Κι αν κουράστηκες πολύ
κοίτα µέσα από γυαλί
κι αν τότε δεις πώς σε κοιτάω
µην τροµάξεις, Σ’αγαπάω.

40 41

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994

ΣΕ ΒΛΕΠΩ 

Σε βλέπω να ζητάς παράδεισο στη γη
να είσαι µε το λίγο για να αισθάνεσαι πολύ
Σε βλέπω να γελάς ενώ µπορείς να κλαις
την ώρα που ψυχραίνεις ενώ µπορείς να καις.

Σε βλέπω που χαρίζεις κορµιά σ αετούς
κι αφήνεις τα φτερά σου σε βραδινούς σταυρούς
Σε βλέπω την ψυχή σου να βασανίζεις
εκείνη που σ’ άρεσε να την αρµενίζεις.

Σε βλέπω ν’αγριεύεις όποτε σε πλησιάζουν
σα να θέλουν  κάθε λίγο κι άλλο κορµί να θυσιάζουν
Σε βλέπω µε όλους εκείνους να µαλώνεις
κι ενώ είχες γιατρευτεί άρχισες πάλι να µατώνεις

Σε βλέπω να ζητάς παράδεισο στη γη
και να κάνεις ευκολίες, σε µία δύσκολη στιγµή
σε βλέπω για το µέλλον να κάνεις ευχές
µα τα λόγια µπερδεύεις από τις προσευχές.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994
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ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ 

Χθες βράδυ άκουσα µια µουσική
και νόµιζα πως ίσως, να’σαι εκεί
βγαίνεις λίγο µέσα απ’τους στίχους
κι ύστερα πάλι κλείνεσαι σε τοίχους

Χθες  βράδυ έσβησα  φώτα πολλά
τίποτα δεν είναι όπως παλιά
Αλλάζουµε ζωές κι ονόµατα
πουλάµε στιγµές σε ξένα σώµατα

R
Ξηµερώνει, κι εσύ αργείς
σε έχω χρόνια µέσα µου
εσύ όµως µε καταργείς
Ξηµερώνει κι εσύ αργείς. .

Χθες έµαθα κι άλλα για την ιστορία σου
κι είπα δεν µε νοιάζει θα µπω µέσ’ την πορεία σου
Το πείσµα αυτό µε δυναµώνει
χθες βράδυ, µα τώρα ξηµερώνει.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994
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ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Πήγα εκδροµή
στη θάλασσα και στα βουνά
αυτή τη διαδροµή
την έχω δει ξανά

Θύµα εξιλαστήριο
στης φύσης το µυστήριο
κι ο αέρας εξοχής
το τσιγάρο της ψυχής

Η θάλασσα µου δίνει νου
µα το βουνό είν’ αλλουνού
στέκοµαι και το κοιτάω
µια τέτοια αγάπη αναζητάω

Στη θάλασσα την καθαρή
για ότι τρεµοπαίζει
έχω συνείδηση θολή
για να σε παίζει

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Είδα στον ύπνο µου
τη ζωή, αφεντικό
στον µυστικό το δείπνο µου
να µου βάζει νυφικό

Είδα κι εσένα
κάπου µακριά
να φιλάς το κύµα
σχεδόν ερωτικά

Είδα στον ύπνο µου
να φορώ φουστάνι
που ίσως η µοίρα µου’χε υφάνει
για ν’αρέσω στον καιρό.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994

ΤΑΞΙ∆Ι
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ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙ 

Αν σου ζητήσουν να µε προδώσεις µε φιλί
κι αν σου προσφέρουν τριάκοντα αργύρια για αµοιβή
κράτα το µύρο για µετά
υπάρχουν ανεκπλήρωτα κενά
και σκοτεινιάζει
Για να αναστηθούν τα περασµένα
κι έχω τα χέρια µου πιασµένα µε σκοινί
για να µην σ’αγγίξουν και να µην σου δείξουν
τις απαντήσεις που µου δίνει ένα γιατί
και σκοτεινιάζει
Αν σου ζητήσουν ν’αφεθείς στο όνειρο
ξύπνα, µε χτύπηµα και αίµα
πούλησε µε µ’ένα ψέµα
εµένα δεν µε νοιάζει
και σκοτεινιάζει
Για να πυροβολούνται οι υπάρξεις 
και να σε βλέπω στις επάλξεις
µε στρατιώτη σε παροµοιάζω
σου βγάζω τη στολή και σε δικάζω
και σκοτεινιάζει
∆υο φαντάροι γυµνοί
πίσω απ’τα όπλα-σεµνοί
ο ένας τους υποχωρεί
ο άλλος τον πυροβολεί
και σκοτεινιάζει. 

ΜΑΪΟΣ 1994
εµπνευσµένο απ’ το «Ζητείται Ελπίς»
του Αντώνη Σαµαράκη
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ME TI KOPMI 

Στη χώρα του απλησίαστου µυαλού µου
σε βλέπω στα σύνορα του εαυτού µου
ουρλιάζεις µέσα στη νύχτα µ’ένα στίχο
φοβάµαι µήπως σου κλέβω απ’ τον ήχο

Και να που η φωνή σου µε τροµάζει
εγώ µε µια ιδέα που λιµνάζει
σε βρίσκω µονάχα µέσα στα όνειρα µου
κι εσύ φωτιά, να µην αγγίζεις τα φτερά µου

Τώρα είναι αργά για να γυρίσω
καπνός, αχ, τη µυρωδιά σου να µυρίσω 
λυπάµαι που περισσεύω στη ζωή σου
είµαι σηµάδι και δεν χωράω στη ρωγµή σου

Κόψε απ’ ό,τι καίγεται ωραία
και δώσ’ το την ώρα εκείνη τη µοιραία
πεθαίνω για να µην κάνω ένα βήµα
παίζεις και σ’ένα ρόλο είµαι το θύµα

Μεθάς κι ύστερα κλαις για να σε σώσουν
κι εγώ πουλήθηκα για να πληρώσουν
φωνάζεις και τρέχω για να σ’αγκαλιάσω
το πάθος µε τι κορµί να µετριάσω.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1994

ΕΝΤΑΣΕΙΣ

Η ζωή µου που σου ανήκει
µοιάζει καλοστηµένη νίκη

που πήρα στεφάνι από ελιά
και έγινα µαύρη πινελιά

στο δικό σου σκοτάδι
ένα σήµα απ’ τον Άδη

Και µε στοιχεία ροκ
και σηµάδια απ’ το σοκ 

τον γκρεµό διασχίζω
και τα ρούχα µου σκίζω

για να µπω µε ορµή
στο δικό σου κορµί

Η ζωή µου εδώ τελειώνει
η αφή σου καυτή και µε λιώνει
σε βρήκα ν’ακουµπάς σε γωνία

σ’ακούω να γελάς µε µανία
από ένα αστείο δικό σου

στον τόνο τον ερωτικό σου 

Με στοιχεία από µύθους 
και σηµάδια του ήθους

µε τη λογική µου τρελά παλεύω
σε πένθιµο ρυθµό τρελά χορεύω

για να ζω µε εντάσεις 
σ’ελαττωµένες τάσεις.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1994



Μ’ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ 

Για την ευτυχία
στην άκρη του νήµατος 

το ρόλο του θύµατος
θα παίξω εγώ

Ζούµε µέσα σε τζάµι
κι ό,τι περνάµε χαράµι

σ’αγγίζω σα σφαίρα
κι όταν µε φιλάς-αέρα

Ήσυχα κάθοµαι
ανάσα να πάρω 

µ’ ό,τι καίγεται για µένα
τελικά µ’ένα τσιγάρο.. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1994
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ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ 

Σκέφτοµαι τις εµπειρίες παρακµής
και µένω πάντα στα σηµεία επαφής
Σκουριά και σηµάδια αίµατος
κι ήµουν πάντα εγώ, φορέας του βλέµµατος

Φόρεσα την καταιγίδα
γεύτηκα την αστραπή
σε µια λάµψη της σε είδα
κι ύστερα πάλι απ' την αρχή

Έγινες ένα µ'εκείνο που φοβάσαι
κι ότι πέρασες παλιά δεν το θυµάσαι
∆ιάδοχος του αγκάθινου στέµµατος
κι ήµουν πάντα εγώ, φορέας του βλέµµατος

Κι εσύ να παίζεις στη σκηνή 
µια παράσταση φτηνή
κάτω από βροχή ραγδαία
ώσπου µας χώρισε η αυλαία

Mια µουσική συνόδευε την αύρα
είχες γιορτή και φόραγα τα µαύρα
Αυτόφωτο σκοτάδι, µε συνέπειες ψέµατος
κι ήµουν πάντα εγώ, φορέας του βλέµµατος

Βλέµµατος αδιάφορου 
του πάθους του παράφορου
Η έρηµός σου αχανής
κι η όασή σου αφανής.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1994
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ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Μην προσπαθήσεις
να βάλεις τα αισθήµατα σε τάξη
η λογική µ’ ό,τι δει θα τροµάξει
Αν µετριέται η αντοχή µε ώρα
εγώ τη ζωή µου την έζησα, πήρα και δώρα
Λίγο κρατάει κι αυτό που µετράει
είναι αριθµοί
∆ύο φωτιές, δύο βροχές
και το πρωί οι υδρατµοί. .

Μην προσπαθήσεις
να αλλάξεις µείνε όπως κι αν είσαι
βάλε στο χτες τις φωνές πια και πείσε
Κι αν ακουστείς εγώ θα δώσω χάρη
σε ό,τι φυλάκισα κάποτε από το φεγγάρι
Που ήρθε µαζί, γιατί ήθελε να ζει
και να πεθαίνει 
Φόβος πολύς, της επιλογής
που στο κορµί µου µέσα µένει.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994

ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΑΝΑΣΑ

Το φεγγάρι είναι απόψε µισό
και ψάχνει να βρει τι είν’ αληθινό
σε µια λύπη που παίζει
για να λέει πως κερδίζει
σ’ένα όνειρο που τρέχει
σε ίχνη που’χεις αφήσει

Κι η αγάπη σου είναι απόψε µισή
η αλήθεια σου ψεύτρα, σκόρπια. Κι εσύ
να ενωθείς µε το φεγγάρι
αφού φως έχεις πάρει
νιώσε µόνο για απόψε
µετά τι έδωσες µέτρα, και κόψε

Η νύχτα κάνει τυφλή τη στιγµή
για να µη βλέπω το ψέµα πού πάει να κρυφτεί
µ’ακουµπάει και γέρνει
τα φιλιά σου µου φέρνει
κι αφήσου άφοβα εσύ εαυτέ
µα αν δεν φύγεις ξαφνικά δεν θα φύγεις ποτέ

Απόψε θέλεις κι εσύ πιο πολύ
ό,τι έχασες πάρ’ το στο θνητό µου φιλί
που σε παιδεύει σα να’ναι θεός
µια που µε ρώτησες ποιος
Η ζωή µου η δοσµένη
στην ανάσα σου τη µεθυσµένη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994
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ΜΙΑ ΖΩΗ 

Μοιάζει φωτιά
και κάτι άνοµο
το Σ’αγαπώ µου σκουριά
και παράνοµο

Ψάχνει να βρει µα όλο χάνεται
βγάζει πληγές µα δεν αισθάνεται
τα όχι σου
αίµα, σπαθί, να κι η κόγχη σου
τα µάτια σου
τα πιο χαµηλά σκαλοπάτια σου
που ανέβηκα και βρέθηκα
να καθρεφτίζω κοµµάτια σου
Μια ζωή τρεµοπαίζω στα µάτια σου

Να σ’αγαπώ µόνο άφησε 
στους βράχους πέσε και άφρισε
σαν θάλασσα
της στιγµής που σου χάλασα

Βρέχοµαι
νιώθω τον πόνο κι όµως έρχοµαι
στον βυθό σου που αφήνεται
κι ευθύνεται
η φωνή που απευθύνεται
στο είναι µου
Μια ζωή σπίθα δίνε µου

Ο ήλιος φταίει που γέρνει
σκοτάδι είσαι σε φέρνει
σκεπάζεις µε τις απόψεις σου
όλες τις όψεις σου
γόβα στην πρόβα για ανάσταση
φυλακή κι εγκατάσταση
Μια ζωή η ίδια επανάσταση.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994
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ΕΒΡΕΧΕ ΑΠΟ ΧΤΕΣ 

Έβρεχε από χτες
και µ’έπιασε πάλι
ένα βράδυ που δεν θες
να τα βρούµε
Με ταινίες παλιές 
και τσιγάρα πολλά
ότι κι αν πούµε είν’ αργά
Κι όπως βλέπω στην οθόνη
να φωνάζουνε «Να ζήσετε πατρίδες»
λέω στην υγειά σου
ένα βράδυ που δεν µε είδες
πυρκαγιά της ζωής µου όλης
κι είµαι 18 µόλις
στην υγειά σου
Τι θα λέει κι η µάνα µου
σαν να παίζω τη ζωή στα δάχτυλα µου
περνάω τ’αεροπλάνα µου
απ’τα αγαπηµένα άφαντα µου, µάτια µου
µε τραγούδια κι ελπίδες
δεν πειράζει που δεν µε είδες
σαν να’µαι 40 µόλις, τα κοµµάτια µου
έβγαλε η ψυχή ρυτίδες
Σ’Ευχαριστώ, που δεν µε είδες
γιατί µ’έπιασε πάλι
ένα βράδυ που δεν θες
µάτια για πάλη
έβρεχε από χτες. 

Νύχτα ζεστή
παράθυρα ανοιχτά
κι ας κάνει το κορµί
βουτιά στα χτεσινά

Να φύγω ή να’µαι εδώ 
θα θυµάµαι εσένα
θέλω να κρυφτείς
µα σε βρίσκω σε µένα

Τα παράλογα αγαπώ
και πού είµαστε δεν ξέρω
µια φιλία σκοτεινή
κι απ’αυτήν ανατέλλω

Άλλο ένα πρωί
πως θα ζω θα σου τάξω
µα βαρέθηκα πια 
θέλω να πετάξω.
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ΕΜΕΙΣ 

Εµείς της γης οι άναρθρες κραυγές
της λογικής οι σιωπές
οι µατωµένες οι αλήθειες οι γυµνές
Όσα µας πονούν αργά
τα παίζουµε µονά ζυγά
και τα βαφτίζουµε ζωή

Εµείς του λάθους οι απορροές
της φαντασίας οι διαρροές
της νύχτας και της στάχτης οι ηδονές
Όσα µπορούν να µας ρηµάζουν
τα κοιτάµε και χλωµιάζουν
ίσως τώρα να µας µοιάζουν
και τα βαφτίζουµε ζωή

Εµείς µε το ριγµένο στο τίποτα κορµί
που ζητάµε ελευθερία σ’ένα σάρκινο κελί
µ’ένα κάγκελο σπασµένο γι’ αφορµή
Ζούµε µε ανάσες µακρινές
απόσπασµα ζωής σκηνές
ενός έργου που αρχίζει µε ‘γιατί’

Εµείς οι δωρεές του έρωτα στο πείσµα
στις προσπάθειες να µπει σε λάθος βύσµα
δώσαµε φιλί και πήραµε το χρίσµα
Ζούµε µε καταθέσεις εαυτών
σαν το φως που µισοµπαίνει σε χαραµάδες εραστών
και να που γίναµε σκιές αυτών

Εµείς που βάζουµε τα οχυρά
στης ψυχής τα τροµαγµένα
φοβίσαµε και τη φθορά
που τα βρήκε όλα ρηµαγµένα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1994
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ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 

Άναψε τσιγάρο, κρυώνω.
Με ξέρεις καλά
κορµιά, ψυχές και βλέµµατα αδειανά
ήταν πολύ συχνά
που τ’ ανταλλάζαµε για µια βραδιά
ή για µια αστραπή
κι αν δεν θυµάσαι, θα στο πει
η νύχτα που φλερτάραµε το σώµα του αοράτου
µε κραυγές πολλές της ηδονής του ετοιµοθανάτου
Μη µ’ αγκαλιάζεις
µ’ αγάπη µοιάζεις
µα πονάς µωρέ
Έξω συννέφιασε
ο κόσµος τώρα µοιάζει µε το µέσα µου
εσύ είσαι τέλος κι εγώ στα µέσα µου
µην µε τελειώνεις και µην φεύγεις
µ’ αγάπη µοιάζεις 
µα πονάς µωρέ
µε πονάς για ν’ αντέχεις
Τώρα έξω βράδιασε
κι ίσως αυτός να είναι ο ορισµός
της ζωής που χάραξε
όταν σε πίστεψα
∆εν µε γνωρίζεις πια;
Είναι που έχω αυτούς τους κύκλους στα µάτια
κι είµαι κουρασµένη απ’ τις δουλειές
χτίζω όλη µέρα τις άκρες της απουσίας σου
κι είµαι πολλά κοµµάτια ακόµη, πολλές αλλαγές
για να δυναµώνεις
Τι µου θυµώνεις?
Συγνώµη σου ζήτησα χωρίς να φταίω
Σβήσ’ το τσιγάρο, καίω.

64

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ 

Στο ίδιο σηµείο, µα δεν πιάνοµαι
Χορεύω, κι από ίσκιους παριστάνοµαι
∆εν φτάνω ποτέ ως το τέρµα σου
Στο βάθος της θάλασσας το δέρµα σου
Εσύ µε το χρόνο µ’αρρώστησες
µια ζωή και λίγο, µου κόστισες
Ψυχή που ξυπνάει τα µεσάνυχτα
Τρέλα νεκρή µε µάτια ορθάνοιχτα
στα παράθυρα της λογικής τα µισάνοιχτα

Εκεί που τελειώνουν τα όµως
φοβάται και κλαίει κι ο τρόµος
Με τραβάει απ’τα µαλλιά στη φυγή του
στα σύνορα ακούω την κραυγή του
Με σφίγγει στο χέρι κι η αιτία σου
στο περιθώριο, που εκτελώ τη θητεία σου
Ψυχή που ξυπνάει τα µεσάνυχτα 
Τρέλα νεκρή µε µάτια ορθάνοιχτα
στα παράθυρα της λογικής τα µισάνοιχτα. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1995

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
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ΝΥΧΤΑ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ 

Νύχτα αφηρηµένη
αιµορραγείς από φώτα
βαµµένα κόκκινα και χαώδη κορµιά
µε µια κρυφή µαχαιριά

Όσοι αντέξανε στο φως
δεν ξέρουν τι τους περιµένει
έχεις κενό θανατηφόρο
µε ταλέντο να σωπαίνει

Στα χάδια δίνεις ρέστα
γίνεσαι το µέλλον και πας πίσω
τα βραχιόλια µου σφίγγουν το χέρι
µα «όσα οµορφαίνουν πονάνε» µου’χες πει µ’ένα µαχαίρι

Σε σκέφτοµαι συχνά
µε θυµό παραλυµένο
µεταξύ µας γίνανε όλα ψυχρά
και το φεγγάρι παγωµένο.

66

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ 

Κάτω απ’ το φως του φεγγαριού
µοιάζουµε πληγές
κι ας κάνουν τα κορµιά
ότι τους λένε οι ψυχές

Κάτω απ’ τις σκιές του µεγαλείου σου
αγάπησα και τον τρόµο 
τον βρήκα στο φιλί σου 
µα έχασα το δρόµο

Κάτω απ’τη φυγή των εραστών
ο µόνος πιστός ο θάνατος
µας προξενεύει τη ζωή
διεστραµµένος και αθάνατος

Κάτω απ’ τις τροχιές, µπροστά στα µάτια σου 
κύκλους µε γωνίες κάνω
στην αγένεια των αποστάσεων
εσύ είσαι από πάνω.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995

ΙΟΥΛΙΟΣ 1995
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Γαρίφαλα σου πετάνε µε θυµό
πάνω σε πίστα από καηµό
λίγο πριν ενδώσεις
σε εκείνα που γυρνάνε
Φταίνε οι εχθροί ή έχεις τα δικά σου
µα µη λες ποτέ δεν ήσουνα εδώ
κι ας φεύγεις
Η περηφάνια µου ζωγραφίζει τρίγωνα
κάθε γωνία να πονάει
τους κύκλους τους αποφεύγει
την πλήγωνα κι από τότε που σε θυµάται µε φοβίζει
Άλλος πόνος η αγκαλιά σου, δεν ακουµπάει. 

68

Έσπασες τα πάντα εντός µου
εκτός απ’τα δεσµά
στα σύνορα της λογικής του κόσµου
κι είν’ τα χέρια σου βαριά 
βαριά κι εκτός µου.

Μάλλον η αναπνοή σου
χτυπάει άλλο τζάµι

τι µου φωτίζεις τους καθρέφτες, φτάνει
για να ‘χει εικόνα η φυγή σου

που έρχεται µόνο για να φεύγει
ίσα να σε βλέπω λες

Φινάλε δες, που σου ξεφεύγει.

Γιατί το πάθος το πνίγει
ταίζει τον καηµό και τ’αποφεύγει
Ένα σου «για πάντα» κι ας λήγει
Συχνά.

7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1996
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ΟΣΑ ΘΥΜΑΜΑΙ 

Το βλέµµα µου τρέµει που σε είδε 
και στο έλα και στο φύγε
Γελάς µα και γελιέσαι
πως εγώ ζω πια για σένα
αφού µε το ψέµα έχω κοπεί
κι απ’ το αίµα µου να οι καρποί.

Πού είναι αυτά που είχες τάξει
µόνο αγκάθια έχεις στάξει
και διαλύεις στο νερό τις λέξεις
και ζωγραφίζεις για να παίξεις
«Σ’αγαπώ»

Κι αφού δεν ξέρω να κοιµάµαι
κι έχει βροχερό καιρό
φυσάω µε το καλάµι
τις σταγόνες που φοβάµαι
που µου θυµίζουν πως χαράµι
χαράµι όλα όσα θυµάµαι.

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1996

...ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ... 

… αυτές οι τρεις τελείες είµαι εγώ…
… τίποτα συγκεκριµένο, τίποτα οριστικό…
… πόση ζωή κρύβεται στο υπονοούµενο…
… πόση ελευθερία…
… για µένα αυτές οι τρεις τελείες είναι το αύριο µαζί σου…
… σκοτεινό, φωτεινό, αλλά µαζί σου…
… µην µου στερήσεις τις τρεις τελείες από το σ’αγαπώ…
… ευχαριστώ…
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ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΣΙΓΑΡΟ 

Τι να τα κάνω τα παραµύθια
αφού είσαστε ίδια
ένα ψέµα που ισορροπούσε πίσω απ’τα µάτια σου
κι έκανε βουτιές
Πού να το φανταστώ
πως µια θα χωράς µέσ’ την παλάµη µου
και µια µέσα µου δεν θ’αντέχεις
πως κάθε φιλί κι αρρώστια
κι είσαι µέσα στο αίµα µου
που όταν χτυπάω το ρουφάω απ’ την πληγή
Κι όλο ταξιδεύω
µια και µε στέλνεις σ’άλλη γη
απ’ το παράθυρο κοιτώντας πηγαίνω µακριά
έτσι όπως ξέρω εγώ να φεύγω και να γυρίζω. Ξανά. Απ’
την αρχή
Μείνε εδώ εσύ
σ’έναν πάγκο χάρτες να πουλάς
για όσους σε νόµιζαν νησί
Πατρίδα όµως να ξέρεις είναι όπου χρόνια περνάς
κι εγώ εσένα σε θυµάµαι µόνο να περνάς
∆εν θέλω να δικαιωθώ
αφού όλα αυτά µ’έχουν αλλάξει τώρα
λίγα µου έδωσες, κι εκείνα βιαστικά
κι όλα µε φόρα
Στο µέλλον µου θα τρέξω λοιπόν, σε όχθη αντικρινή
κι όσο κι αν θέλω να σε πάρω
το να είσαι µαζί µου είναι µια υπόθεση µακρινή
µια υπόθεση που σηκώνει τσιγάρο. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996

sanat

ΠΛΗΓΗ
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∆εν ζητάω χειροπέδες από σένα, φυλακή
µόνο κράτα µου το χέρι σε µια δύσκολη στιγµή
Για όλες τις στιγµές που χάναµε
έχω να πορεύοµαι το µαχαιράκι που µου χάρισες
δώρο απ’ το ταξίδι που δεν κάναµε 

Ήταν ένα σύννεφο ο ουρανός µου πάντα
σε δικό σου ποίηµα 
θα’σαι εσύ ο εχθρός µου πάντα.
Κρίµα.

1997

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1997

Η ζωή µου στο όνοµα σου βαπτίζεται
µα το λουλούδι µου από αλλού ποτίζεται
κι η οµορφιά του πάντα µε µαλώνει
που δεν θέλω να το δω να µεγαλώνει. 

Είναι πιο εύκολη η ζωή σου χωρίς εµένα
ζωγράφισε την έτσι απλά
χωρίς χρώµατα
είµαστε δυο ακίνητα σώµατα
που µε το νου παλεύουν αγκαλιά
δεν έχω να προσθέσω τίποτα
ούτε µια πινελιά
είναι πιο εύκολη η ζωή σου χωρίς εµένα
ζωγράφισε την έτσι απλά.

Σ’αγγίζει κι ύστερα σ’αφήνει
το χέρι που ανθίζει στη διαδροµή

Τίποτα δεν µένει, πάντα σβήνει
µα ν’ανάψει είχε την τιµή. 
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∆Ε Μ’ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

∆εν µου αρέσουν οι σχέσεις
εξαντλούνται σε υποσχέσεις
και η µοναξιά
γεννιέται ξανά
δυναµώνει επί δύο
µα πώς να πεις το αντίο
και ας έχεις πια πείρα
αφήνεσαι στη µοίρα
θα περάσει η µπόρα λες
θα κοιµηθούν τα θηρία
µα πόσο αντέχει ο άνθρωπος 
χωρίς ελευθερία
µακάρι να συνδυαζόταν έρωτας και συµβίωση
µα άλλο ζωή κι άλλο επιβίωση
σκοτώνει η καθηµερινότητα την τρέλα
το αντίο είναι πάντα πιο δύσκολο απ’ το έλα

Πώς να πεις αυτό που δεν θες ν’ακούς
πώς να νικήσεις φόβους δυνατούς
πώς να πεις αντίο

∆εν µου αρέσουν οι σχέσεις 
νόµους και «πρέπει» να φορέσεις
κι αντί να προχωράς
να υποχωρείς
και αντί να θαυµάζεις
όλο να συγχωρείς
αν κοιτάξεις τον καθρέφτη και δεις τη φθορά

πρέπει πια εσύ να πεις «τελευταία φορά»
να το πεις το αντίο
εσύ και για τους δύο
να µη λυπάσαι κανείς δεν είν’ ο φταίχτης
απλά βολεύτηκε στην ήττα του ο παίκτης
βολεύτηκα κι εγώ θα το αναγνωρίσω
µα ο εαυτός µου είν’ ο µόνος µου φίλος 
θα µείνω µόνη θέλω πια να τον γνωρίσω.
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ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ 

Στη φωτιά που καίει
σπίρτο που ανάβει
νερό που ρέει
χώµα που θάβει
γίνοµαι για σένα εγώ
σπάταλα ρίχνοµαι και κυνηγώ
µια πανσέληνο που κλέβει
απ’ το όνειρο φως 
και το άστρο που αγριεύει
γιατί δεν ξέρει πώς

Πρέπει όµως να µάθεις
πριν σε κάνουν να χαθείς
και για όσα πάθεις
πρόσεξε πώς θα φοβηθείς
σιωπηλή να’ναι η αντίδραση
κι ας θυµάσαι την επίδραση
ίσως να ήταν αστραπή
που φώτισε για λίγο
ίσως αυτά που µου’χες πει 
λίγο πριν να φύγω
ίσως βάρβαρη βροχή
και πνίγηκα στο αίµα
ίσως άχαρη εξοχή
που βγήκα βόλτα µ’ένα ψέµα

Όλα τα «ίσως» εκδοχές
µα όλα όσα καίνε δεν είναι και φωτιές

κι αν πάλι ακούς να λένε
πως στα δύσκολα µου εγώ θα φανώ
κοίτα τους στα µάτια σε παρακαλώ
ίσως τους δεις να κλαίνε.

ΤΙΠΟΤ’ ΑΛΛΟ 

∆εν θέλω στ’αλήθεια τίποτ’ άλλο
κι αν είναι θαύµα αυτό ποιος ξέρει
ή αν υπερβάλω 
∆εν θέλω στ’αλήθεια τίποτ’ άλλο
από κούραση φεύγω, µα µπρος µου
είν’ το µεγάλο
Έβαλες µια φωνή 
τόσο δυνατή
που πια δεν µπορώ ν’ακούσω τίποτ’ άλλο
και ότι µοιάζει να µου δίνει χαρά
είναι µια λύση απλά
γι’ αυτό τ’αναβάλλω 
∆εν θέλω στ’αλήθεια τίποτ’ άλλο
φοβάµαι που έχω µια τέτοια γνώση 
µπροστά µου, έχω και µια ζωή
µα έχασα άλλη τόση
Τίποτ’ άλλο.
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ΛΟΓΙΑ ΡΑΓΙΣΜΕΝΑ

Πόσο εύκολα γεννιέται η στάχτη
σε µια αγέννητη ψυχή
Σε ερηµιάς τόξα
µόνο µια κραυγή αντηχεί
Κι όταν η όαση αποδειχτεί αντικατοπτρισµός
άδειο βλέµµα, άδεια ψυχή και ψεύτικος ερεθισµός
Κάπου όµως θα σε βρω
κι ας είναι τα δροµάκια αδιέξοδα 
κι οι πόθοι επίσης
Ανένδοτη ψυχή, δοσµένη στο παρελθόν
µοιρασµένη σε ρόλους
Κι έτσι. Η πάλη δεν αλλάζει. Μόνο εµείς
Κι είναι κι ο φόβος. Γρήγορα και κρυφά
για να µην νιώσει ποιος?
Άσε τα τυπικά. Αφού είσαι ό,τι κανείς
Αφού έχεις για βουνά, τι πέφτεις σε γκρεµούς
κρατάς τα απότοµα και διώχνεις τα ατελείωτα
Φιλί, κορµί, σκέψη
κι αν ό,τι µας άγγιξε µας ράγισε 
ανέπαφοι στην επαφή για πόσο?
Κι ήθελα τόσο. .
Εγώ µαθαίνω ό,τι ήδη ξέρω
Αλλά η αδιαφορία σκοτώνει
∆ύναµη των αδυνάτων, που εξοντώνει
κι αυτά που έχουν ήδη πνιγεί
Με κρατάνε γέλια απελπισίας και παρέες απλές
Τουλάχιστον να µην σε ξαναδώ να κλαις
Γι’αυτά που έφυγαν µε ψεύτικα φτερά 

και µέσα µας γίναν θησαυρός
Πιο άδειος από σένα ο καιρός
µε χαµηλά βολτ και στηµένες εντάσεις
υπενθυµίζει αποστάσεις
πριν αυτό που θες αγγίξεις πρέπει να το χάσεις
Κι ας νιώθουµε τα ίδια
Εγώ θα ζω για µιαν αλήθεια
Εσύ. Σαν ξεφτισµένο ψέµα σε βλέµµα που καίει
κι είναι αυτό φινάλε ή έναρξη. Να πεις. .
Συγνώµη για ό,τι έπρεπε και δεν ήθελα
και για ό,τι θέλω και δεν πρέπει
Σε σένα ξεδιπλώνω σφραγισµένα
δικά µου, δικά σου 
γυρεύοντας απάντηση σε λόγια ραγισµένα.

ΠΟΙΑ ΛΕΞΗ

Ποια λέξη ενώνει τα χείλη
σε όσους δηλώνουν πως είν’ απλώς φίλοι
ποια λέξη να πάρω για µάγο
ποια λέξη να πω να µας σπάσει τον πάγο

Ποια λέξη χωρίς να σε ξέρει
µ’αφήνει δειλά να σου πιάσω το χέρι
ποια λέξη µπορείς να µαντέψεις
αυτή που αν στην πω ίσως δεν την πιστέψεις.
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Κι ήταν µια λάµψη, µια σπίθα
µια κίνηση, η µαγεία της στιγµής
κάτι που είπαν, κάτι που έκαναν
κάτι που είδαµε, κάτι που µας φάνηκε
Μια στιγµή. Φτάνει για να µας αφήσει µετέωρους χρόνια
Κι είναι που αγαπήσαµε τον άνεµο 
µα κυνηγήσαµε τον καπνό που παρασύρεται
και πάει προς τον ουρανό
κι ουρανό ζητήσαµε
κι ουρανό τάξαµε
και δεν αναρωτηθήκαµε αν αυτό που κρατάει χρόνια  
είναι ο έρωτας, η αγάπη ή το χαµένο όνειρο
το κοµµατιασµένο όνειρο. Το µισοτελειωµένο
Κάτι που δεν αρχίζει δεν έχει και αγχωµένη συνέχεια
έχει δεδοµένη συνέχεια
Τίποτα
Κάτι όµως µε αρχή έχει και αγχωµένο τέλος
τέλος στο φως κι αρχή στο σκοτάδι
βασική µας αρχή  το κάτι
που αφήσαµε να χαθεί
νοµίζοντας στον άνεµο, ενώ πάλευε µε το κύµα
Κι αυτό που µας κρατάει είναι ένα τυχαίο ποίηµα
ως ένδειξη
ότι ζήσαµε, ότι νιώσαµε ή ότι θέλαµε;
Μοιράζεται το παρόν σε αναµνήσεις παρελθόντος
και προβλέψεις µέλλοντος
Ο καπνός, δική µας απορροή - παράσηµο του ανέµου
µα τελικά ήταν σκόνη που σηκώθηκε χωρίς βοή
Η οφθαλµαπάτη ήτανε κι η λύση!
Ίση µ’ ό,τι σώθηκε.

*
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∆εν σε γνωρίζουν πια τα βουνά
ούτε οι αναπνοές και τα κενά

ούτε το σκαλί στης νύχτας το βήµα
ο ουρανός σ’έδειξε στην θάλασσα

κι εκείνη σήκωσε τους ώµους
σαν κύµα

Κι ένας γλάρος που έρωτα κερνά
από µας δεν περνά

κοίτα τον βουλιάζει
πού τον κατεβάζει;

τον έρωτα.

Αιώνια η προσήλωση
κι αν η αγάπη είναι λίγη
για ότι λείπει έχω µια δήλωση
«ας είναι και ρηχό, µας πνίγει». 

ΜΗΝ ΜΕ ΜΠΕΡ∆ΕΥΕΙΣ ΑΛΛΟ 

Μην µε µπερδεύεις άλλο
µέρες στο χρώµα µελανιάς
πού να τις βάλω
όλα τα βέλη σου µε βρήκανε
κι όλα ερωτευµένα
εγώ σε βρήκα χτες
κοιταχτήκαµε κι οι δυο
σαν ένδοξα περασµένα
Μιλήσαµε µε τη βροχή
δεν την καταλάβαινα εγώ
κι είπες να βραχώ
Φτάνει σου είπα µην µαχαιρώσεις άλλο απόψε
είπες «Έχω να σε παίξω καιρό»
Μια τσιγγάνα µου’πε «Χτύπα το ντέφι
να µην ακούς τίποτ’ άλλο
ούτε την καρδιά σου, µην νιώσεις πότε θα σταµατήσει»
της λέω µην µε µπερδεύεις άλλο
και µε κοίταξε στα χέρια
«Εδώ είναι το σπίτι σου» µου λέει
«εδώ θα µένεις, αλλά µην περιµένεις
δεν θα’ρθει»
Πώς δεν θα’ρθει
έχω κάνει τόσες προσευχές
«Κι έχει κάνει τόσες υποσχέσεις» µου λέει
κι ύστερα κλαίει
γιατί φοβάται πολύ
που όλο φεύγω
όλο λέω φεύγω κι όλο είµαι εκεί.
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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΤΕ 

Θέλω να σου ζητήσω συγνώµη
µα στον έρωτα, στην αγάπη
δεν υπάρχουν νόµοι
Σου ζήτησα πιο πολλά από όσα µπορούσες 
σου ζήτησα τη ζωή σου όλη
ακόµα κι αυτή που αγνοούσες
µα η ζωή είναι... Ρόλοι...
Είµαστε φίλοι; ∆εν ξέρω
ξέρω ότι σε λάτρεψα, σε γιάτρεψα
σε έβρισα, σε εκνεύρισα
σε πόθησα, σε φόβισα
φοβήθηκα, ηττήθηκα
µα δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά
ακόµα σου ζητάω, ακόµα πολλά...
Θέλω ό,τι κι αν συµβεί
όποιος κι αν είναι δίπλα σου και δίπλα µου
θέλω να είµαστε ΜΑΖI... Μην µ’αφήσεις ΠΟΤE..
∆εν θα σου θυµώνω
στο υπόσχοµαι
θα προσπαθώ να προσγειώνω
το αίσθηµα στην πίστα του «ΠΟΤE ΜΑΖI»...

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΑΠΟΡΩ 

Απορώ µε το µυαλό
κι ότι µπορεί να κάνει. .

Απορώ πώς όταν η νύχτα πέφτει
βλέπουµε ένα φως κοιτώντας τον καθρέφτη
κι όταν τη µοναξιά τη νιώσουµε
σπάει το γυαλί και πώς να το ενώσουµε

Βλέπω ένα φως και το κυνηγάω
κι απορώ χωρίς εσένα πού πάω
κάποιος µε σηκώνει ψηλά στον ουρανό
κι ύστερα µε ρίχνει σ’έναν ωκεανό

Βαθύ το µπλε κι η µορφή σου
µοιάζει µε κάτι απ’ το πουθενά
σε φωνάζω και βγάζω το καρφί σου
κι απορώ που εσύ το καρφώνεις ξανά.
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙά ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡώΝ

Η ζωή
το όχηµα της δυνατότητας
µε δυσκολίες ορατότητας 
σε ταξιδεύει
σε ζαλίζουν οι στροφές 
το φρένο σε αγριεύει
σε µπερδεύουν οι εποχές
Με τι µίσος
ο χρόνος απλώνει το χέρι
αλλά δεν γερνά 
η ψυχή σου µάτια µου
και τρόπους επινοεί 
αυτό που την πληγώνει
ψυχρά να αγνοεί
Λες πως αλλάζεις 
για να δικαιολογείς παραλλαγές
και ντύνεσαι παράξενα
για να µην δούνε τις πληγές
Αρχηγοί γίναµε της οµοιότητας
µα και θύµατα των βολών 
που ρίχνουν τα στοιχειά των διαφορών...    

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ 

Ένα κοµµάτι σου µου συµπληρώνει ο ένας 
ένα κοµµάτι σου ο άλλος
κι έχω γίνει εφευρέτης µεγάλος 
σ’ανακαλύπτω παντού για πρώτη φορά
Έτσι θα ζω τη ζωή µου
κοµµάτια ασπρόµαυρης σκακιέρας
Είµαι ο χαµένος που ζει
για το παιχνίδι άλλης µιας µέρας. . . 
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