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Ο Γιάννης Υφαντής είναι ο σημαντικότερος εν ζωή Έλληνας ποιητής κι ένας από 

τους σημαντικότερους ποιητές της εποχής μας. Ψάχνοντας στο ιντερνέτ για να 

βρούμε βιογραφικά του στοιχεία, πέφτουμε πάνω στην ιστοσελίδα του όπου 

υπάρχουν τέσσερα βιογραφικά.  

 

Το πρώτο από αυτά αποτελείται από τον στίχο των Ορφικών: «Παις ειμί γας και 

ουρανού αστερόεντος». Στο δεύτερο διαβάζουμε το εξής:  «Γεννήθηκα δεν ξέρω πότε 

και πού. Αναζητώντας την ιαματική ομορφιά και την αλήθεια που ελευθερώνει, 

βρέθηκα στους δρόμους της ποίησης».  

 

Πρέπει να φτάσουμε στο τέταρτο βιογραφικό του για να μάθουμε ότι γεννήθηκε στην 

αγροικία μιας αιτωλικής κοιλάδας, κοντά στον μυθικό ποταμό Αχελώο, που χύνεται 

στο Ιόνιο Πέλαγος, ανάμεσα στο Μεσολόγγι του Μπάιρον  και στην Ιθάκη του 

Οδυσσέα. Πρέπει να πάμε σ’ αυτό το βιογραφικό του για να μάθουμε ότι, (πριν μπει 

στις μεγάλες πόλεις για να σπουδάσει νομικά, φιλολογία κι αστρονομία, πριν μας 

δώσει αυτή την καθαρά ελληνική και συνάμα παγκόσμια ποίησή του, «αυτό τον 

άγριο λυρισμό» του), μαθήτευσε (μέσα στα πρώτα δώδεκα χρόνια της ζωής του) σ’ 

έναν πολιτισμό 30 χιλιάδων χρόνων.  Αυτό τον πολιτισμό των κυνηγών και των 

ψαράδων, των γεωργών και των ποιμένων, των μουσικών και των θεραπευτών με 

βότανα ή ξόρκια, των κλεπτών γυναικών και κοπαδιών, των οπλουργών, των 

μάντεων, των παραμυθάδων και των ραψωδών, των υφαντών, των ναυτικών, των 

καιροσκόπων και των αστρονόμων.  

 

Γι’ αυτό και ως ποιητής ο Υφαντής, μοιάζει με τον θαλάσσιο θεό Πρωτέα (μισός 

άνθρωπος, μισός ψάρι), με τους σοφούς κενταύρους του Πηλίου, με τον θεό Πάνα. 

Είναι ο άνθρωπος που αναπτύχτηκε στο έπακρο ως προς τον νου και τα 

συναισθήματα, χωρίς όμως ποτέ ν’ αποσπαστεί από τα ένστικτα, τη Γη, χωρίς ποτέ ν’ 

αποσπαστεί από τις ρίζες του στην αγέννητη και αθάνατη θεότητα που λέγεται Φύση. 

Ναι, ο Υφαντής περιέχει ως άνθρωπος και ως ποιητής, αυτό τον συνδυασμό που 

κάνει ισόθεο τον ποιητή κι επομένως ικανό να μεταφράσει στην ανθρώπινη γλώσσα 

το βιβλίο που λέγεται Κόσμος.  Άλλωστε, οι αρχαίοι Έλληνες, όχι τυχαία έθεσαν 

στην είσοδο του ναού των Δελφών, δυο ισοϋψή αγάλματα, ένα του Διός κι ένα του 

Ομήρου. Κι αν κάνουμε να θέσουμε το ερώτημα, ποιος από τους δύο έφτιαξε τον 

άλλον, (ο Δίας τον Όμηρο ή μήπως ο Όμηρος τον Δία), από τους ανοήτους θα 

πάρουμε πολλές απαντήσεις, από τους σοφούς όμως καμμιά. 

 

Ναι, την ποίηση του Υφαντή, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, «την διατρέχει ένας 

φυσιοκρατικός μυστικισμός», είτε «η ευφορία που δίνει η απόλυτα λυτρωτική 

ερωτική ηδονή», μα το σημαντικό είναι πως ο Υφαντής με την ποίησή του, (μια 

ποίηση τόσο απλή όσο και αυτή του Ομήρου), ενθουσιάζει, (ξυπνά δηλαδή τον θεό 

που έχει ο καθένας μέσα του). Κι αυτό είναι το μέγιστο.  
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Και μόνο τους τίτλους των βιβλίων του Γιάννη Υφαντή αν διατρέξουμε, θα έχουμε 

και πάλι να κάνουμε μ’ ένα μικρό λεκτικό ευφρόσυνο ταξίδι.* 



Όμως, ας περιοριστούμε για την ώρα στις 7 ποιητικές συλλογές (απ’ όπου πήραμε τα 

ποιήματα του παρόντος βιβλίου) κι ας προσπαθήσουμε να δούμε, την καταγωγή και 

την σημασία αυτών των τίτλων τους:   

 

1. «Μανθρασπέντα»: Η μαγική και μυστηριώδης ζωροαστρική λέξη που πρόφερε το 

Πνεύμα του Καλού (και μην λησμονούμε ότι αυτή είναι η πρώτη συλλογή του Γιάννη 

Υφαντή), για ν’ αποσπάσει από το Χάος, τον Κόσμο. Τον Κόσμο, δηλαδή το μέρος 

εκείνο του Χάους, που ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει ως τάξη 

εναρμονιζόμενη με τ’ ανθρώπινα μέτρα.   

 

2. «Ο καθρέφτης του Πρωτέα». Ο Πρωτέας (που τ’ όνομά του σημαίνει ο 

πρωταρχικός), είναι ο παντογνώστης θαλάσσιος θεός, ο οποίος, πριν μας αποκαλύψει 

το μυστήριο της ζωής, προσπαθεί να μας ξεφύγει, μεταμορφούμενος σε διάφορα 

φοβερά όντα. Έτσι, η συλλογή αυτή, παίρνοντας τον συγκεκριμένο τίτλο, σημαίνει 

ότι γίνεται ένας καθρέφτης, μέσα στον οποίο, το κάθε ποίημα αποτελεί και μιαν από 

τις μεταμορφώσεις του πρωταρχικού (Πρωτέα) εαυτού μας. Και πρέπει άφοβα ν’ 

αντέξουμε αυτές μας τις μορφές, όσο κι αν είναι φοβερές, για να μπορέσουμε ν’ 

αποχτήσουμεν εντέλει, το πρωταρχικώς ζητούμενο από τον θεό των Δελφών, δηλαδή, 

την λυτρωτική αυτογνωσία μας.  

 

3. «Ποιήματα κεντήματα στο δέρμα του διαβόλου»: Ο ποιητής εμπνεύστηκε τον τίτλο 

αυτόν από τις εφημερίδες και τα περιοδικά που ντύνουν τα ελληνικά περίπτερα. Τα 

«κεντήματα»-κείμενα-ζωγραφιές-φωτογραφίες, που αποτελούν το ψεύδος αυτών των 

εντύπων, την απάτη, την τυπωμένη πάνω στο χαρτί, το οποίο καταντά έτσι να γίνεται 

το δέρμα του Διαβόλου.  

 

4. «Ναός του Κόσμου». Συμφώνως προς τον ποιητή, όλος ο κόσμος άλλο δεν είναι 

παρά ένας ναός, στον οποίον όλα ανεξαιρέτως τα όντα είναι αρχιερείς.  

 

5. «Έρως ανίκατε μάχαν»: Αυτό τον στίχο από την Αντιγόνη του Σοφοκλή επέλεξε ο 

ποιητής, ως τίτλο για την συλλογή των αμιγώς ερωτικών ποιημάτων του.  

 

6. «Μάσκες του Τίποτε»: Το τίποτε, είναι αυτό που δεν υπάρχει. Κι όμως, συμφώνως 

προς τον ποιητή, υπάρχει, μες από τις μάσκες του. Ναι, όλα τα όντα, άλλο δεν είναι 

παρά οι μάσκες του Τίποτε.  

 

7. «Κάτω απ’ το εικόνισμα των άστρων»: Ζούμε, συμφώνως προς τον ποιητή, κάτω 

από το μοναδικό σε ομορφιά, κάτω από το απέραντα ιαματικό εικόνισμα που διαθέτει 

ο Ναός του Κόσμου. Ναι, ζούμε πράγματι, «κάτω απ’ το εικόνισμα των άστρων».   

 

Όμως, ας κοιτάξουμε λίγο, τον τίτλο του βιβλίου που περιέχει τις εφτά συλλογές του 

Υφαντή: Κι αυτός ο τίτλος άλλος δεν είναι παρά «Οι μεταμορφώσεις του Μηδενός»: 

Ακριβώς. Επειδή, όλοι οι αριθμοί, κι όλα τα γράμματα, άλλο δεν είναι παρά οι 

μεταμορφώσεις αυτού του μαγικού σχήματος που λέγεται Μηδέν. Επειδή όλα τα 

ποιήματα κι όλα τα όντα, άλλο δεν είναι παρά οι μεταμορφώσεις του Μηδενός 

(δηλαδή του Κανενός), όντας όψεις της Μάγια, της Μεγάλης Ψευδαίσθησης, μέσα 

στην οποία ζούμε, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, «Κάτω απ’ το εικόνισμα των 

άστρων», ανάμεσα στις «Μάσκες του Τίποτε». Έτσι, ενώ έχουμε να κάνουμε με τον 

τίτλο ενός βιβλίου, αν κοιτάξουμε βαθύτερα, θα δούμε ότι έχουμε να κάνουμε, με μια 

φράση που κλείνει μέσα της, όλη την ουσία των Προσωκρατικών, των Ταοϊστών, και 



το υψηλότερο επίπεδο της γνώσης εκείνης που έχει κατακτήσει η σύγχρονη επιστήμη 

και κυρίως η αστροφυσική. 

 

Ναι, όπως ξαναείπαμε, από αυτό το βιβλίο (των εφτά συλλογών) είναι που 

περισυλλέξαμε τα ποιήματα, τα οποία σας προσφέρουμε σε αυτό το βιβλίο, με τον 

τίτλο «The transformations of Zero». Και χωρίσαμε τα ποιήματα αυτά, σε τέσσερις 

ενότητες, που θα λέγαμε αποτελούν και τα τέσσερα κυρίως ποιητικά πρόσωπα του 

Υφαντή: 1. Ποιήματα της αυτογνωσίας. 2. Κοινωνικά ποιήματα. 3. Ερωτικά 

ποιήματα. 4. Ποιήματα του στοχασμού και της ομορφιάς.  

 

_________ 

* Μανθρασπέντα, Μυστικοί της Ανατολής, Αρχαία Έδδα,  Ο καθρέφτης του Πρωτέα, 

Αθανάτου Μνήμης Σημεία, Ποιήματα κεντήματα στο δέρμα του διαβόλου. Ναός του 

Κόσμου, Το ιδεόγραμμα του φιδιού, Ο κήπος της Ποίησης. Αρχέτυπα, Έρως ανίκατε 

μάχαν. Αλέκτωρ ο εράσμιος. Μάσκες του Τίποτε, Κάτω απ’ το εικόνισμα των 

άστρων, Οι μεταμορφώσεις του Μηδενός, Στις αμμουδιές του Ομήρου.  

 

 

ΥΓ.: Δεν θα ήταν άστοχο να σημειώσω ότι ο Υφαντής βρίσκεται ανάμεσα στον 

μεσογειακό ποιμενικό Πικάσο, την «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Στραβίνσκι, και 

την «Έρημη χώρα» του Έλιοτ, έχοντας ως κοντινούς του συγγενείς τον Όμηρο, τον 

Αρχίλοχο  και τον Ηρόδοτο· τον Ομάρ Χαγιάμ, τον Ουίτμαν, τον Ρεμπώ και τον 

Καζαντζάκη· τον Καβάφη, τα Δημοτικά Τραγούδια, την «Αρχαία Έδδα»· τους 

Προσωκρατικούς, τους Μυστικούς της Ανατολής, καθώς και τη μουσική των «Πίνκ 

Φλόιντ», των «Χού», των «Τάντζεριν Ντριμ».  Κι ακόμα θα πρέπει να σημειώσω ότι 

η αγροτική καταγωγή του δεν τον δυσκόλεψε στο να συμπεριλάβει στην ποίησή του 

την μυθολογία των μηχανών. Παρόλο που είναι ένας «άγριος» (ο οποίος επιστρέφει 

επιμόνως στο πρωταρχικό και στ’ αρχέτυπά του), τα τρένα, οι τροχοί, τ’ αεροπλάνα, 

τ’ αυτοκίνητα, η τηλεόραση, τα μικροσκόπια, οι κάμερες, κι όλα γενικώς που 

αποτελούν τον τεχνολογικό πολιτισμό, δεν του είναι ξένα κι ούτε απουσιάζουν από 

την ποίησή του. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Να ’μαι εδώ που το Μηδέν δαγκώνει την ουρά του 

με ηδονή  

και πόνο 

να ’μαι  

στο μέσον της αιωνιότητας 

στην αρχή και στο τέλος της. 

 

 

 ΠANTA EΔΩ 

  

 Δεν υπάρχει θέμα· βρίσκομαι εδώ· βρίσκομαι πάντα εδώ. 

  

 Έγραψα το Tραγούδι του Aρπιστή στα 2000 π. X. στην Aίγυπτο 

 Έγραψα την Oδύσσεια στα 800 π. X. στην Iωνία. 

 Έγραψα το Tαό Tε Kινγκ στα 600 π. X. στη Kίνα 

 Έγραψα τον 11ο αιώνα στο Iκόνιο το Mαθναβί ι Mαναβί 

 Έγραψα στη Pαβέννα εξόριστος την Kωμωδία που ο Bοκκάκιος την είπε  

  Θεία. 

 Έγραψα τη Γυναίκα της Zάκυθος 

 Tα Tέσσερα Kουαρτέττα 

 Tην Kίχλη 

 Tο Mανθρασπέντα. 

  

 Δεν υπάρχει θέμα· βρίσκομαι εδώ· βρίσκομαι πάντα εδώ. 

   

 

 ΕΙΠΕ Η ΜΟΥΣΑ 

  

 Oι ποιητές άλλο δεν είναι παρά κύματα  

 του Ωκεανού που τ' όνομά του είναι Πνεύμα. 

 

 

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 

 

Όλα του Μηδενός μεταμορφώσεις είναι· μάγια. 

Φόρεσε δαχτυλίδι το Μηδέν, και ξόρκισε, τη Μάγια*. 

 

_______________ 

* Μάγια: α) Μάνα του Βούδα, β) η Ψευδαίσθηση. 

 

 

 



EPXOMAI 

 

Δεν ξέρω αν ο Pίτσος ή ο Όμηρος  

είναι που μ’ έπεισε να μπω στον Δούρειο Ίππο  

έχοντας μόνο ένα σπαθί κι έναν καθρέφτη. 

 

Έρχομαι από την έρημο εκεί όπου η άμμος 

είναι η συντριβή κάθε μορφής. 

 

Έρχομαι από τις Άρκτους, κουβαλώντας 

ένα τσουβάλι άστρα και κρατώντας 

στο χέρι μου μια μάσκα φεγγαριού. 

 

Έρχομαι απ’ το καλύβι το πλεγμένο μ’ αστραπόκλαδα. 

Έρχομαι από ’να σπίτι καμωμένο από καθρέφτες. 

 

Έρχομαι απ’ το φαράγγι το κυρτό όπως σπαθί 

μισό από χιόνι και μισό από λουλούδια. 

 

Έρχομαι από τις όχθες του βουνίσιου ποταμού 

εκεί που καταρράχτες ασκητές 

στέκονται όρθιοι μες στα πέτρινα πιθάρια. 

 

Έρχομαι απ’ το Βορρά· με παγοπέδιλα 

δυο μισοφέγγαρα, γλιστρούσα διαρκώς 

πάνω στα χιόνια τρεις χιλιάδες χρόνια. 

 

Έρχομαι απ’ των Tατάρων τις ορδές· είμαι ο στρατιώτης 

που ’σφαξε τον Aττάρ κ’ είμαι επίσης 

ο ίδιος ο Aττάρ και το μαχαίρι που τον έσφαξε. 

 

 Έρχομαι απ’ το μαύρο γαλαξία των μυρμηγκιών που παρασέρνει 

μια πεταλούδα πεθαμένη σα να είναι 

ιστιοφόρο αγγέλου σα να είναι 

ο Ίκαρος μετά από την πτώση του. 

 

Έρχομαι απ’ την Ελλάδα που με χέρι 

την Πελοπόννησο ξαμώνει και σκορπά 

γύρω της τα νησιά για να μην είναι  

μόνη της απλωμένη μες στη θάλασσα. 

 

Έρχομαι από την τρύπα ενός σάπιου κλωναριού 

όπου ιερουργούσα με στολή άγριας μέλισσας 

είτε φορούσα άμφια πεταλούδας. 

 

Έρχομαι από το σούρουπο εκεί  

της Θεσσαλίας, όπου βόσκησα 

για χίλια χρόνια ένα κοπάδι από φωτιές.  

 

 



Έρχομαι απ’ το βιβλίο του Αναξίμανδρου· σ’ αυτό  

βρίσκομαι πάντα όπου κι αν πηγαίνω.  

 

Mε ρώτησαν από που έρχομαι. 

Tί να τους έλεγα; 

Δεν θα με καταλάβαιναν 

και τότε 

θα μ’ οδηγούσανε δεμένο στον ψυχίατρο. 

 

«Έρχομαι» είπα, έτσι απλά, «απ’ το Αγρίνιο»,  

κρύβοντας μες τη λέξη αυτή όσο μπορούσα 

το “άγριος”, το “νι”, και προ παντός 

το “ο”, που ’ναι πηγάδι και παγίδα,  

σπίτι μου και καθρέφτης και λαβύρινθος (μα ναι 

ο πιο πολύπλοκος λαβύρινθος κι ας φαίνεται 

τόσο απλό, ένα μικρό δαχτυλιδάκι). 

 
 Θεσσαλονίκη, 1994 

 

 

 

 

 

BIBΛIO KOΣMOΣ 

 

Ένα βιβλίο μόνο έχει γραφτεί 

κι έχει γραφτεί με πράγματα κι όχι με λόγια. 

  

Ένα βιβλίο μόνο έχει γραφτεί 

κι έχει γραφτεί από τον Kόσμο με τον Kόσμο για τον Kόσμο. 

  

O Κόσμος είναι το βιβλίο του Κόσμου. 

  

* 

Τέλος δεν έχει ο Κόσμος ούτε αρχή· 

μα ο ποιητής αποκαλύπτοντας τον Κόσμο 

είναι σα να τον φκιάχνει απ’ την αρχή. 

   

* 

Υπάρχει μόνο ένα βιβλίο να διαβαστεί 

και τούτο είναι το βιβλίο του Κόσμου. 

  

* 

Γράφω θα πει διαβάζω το βιβλίο του Κόσμου. 

Όλα μου τα γραφτά δεν είναι παρά μόνο υπογραμμίσεις στο βιβλίο του 

Κόσμου· 

όλα μου τα γραφτά δεν είναι παρά μόνο σημειώσεις, ζωγραφιές, 

στα περιθώρια των σελίδων του. 

  

Γράφω θα πει πως δείχνω στους ανθρώπους 



πως προσπαθώ να μοιραστώ μαζί τους 

την ομορφιά ή τη φρίκη που διαβάζω στο βιβλίο του Κόσμου. 

 

Γιατί κανένας δεν αντέχει να διαβάζει μόνος το βιβλίο του Κόσμου. 

 

 Έφεσος, Ναός της Άρτεμης, 1988 μ.Χ. 

 

 

ΠΩΣ ΖΟΥΜΕ ΜΥΘΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ 

 

Πως ζούμε μυθικά μας διαφεύγει. 

Πως ο ζητιάνος στη γωνιά είναι βασιλιάς μας διαφεύγει. 

Πως ίσως κιόλας είμαστε γουρούνια μες στης Κίρκης το μαντρί μας 

  διαφεύγει. 

Πως ίσως τούτη η πόλη μάς χωνεύει επειδή είναι της Χάρυβδης στομάχι  αυτό μας 

διαφεύγει, 

Πως το πλυντήριο ρούχων είναι ο μονόφθαλμος Πολύφημος που βάλαμε στη δούλεψη  

αυτό μας διαφεύγει. 

Πως ο σκαφέας που μουγκρίζει σκάβοντας τα χώματα είναι δράκοντας αυτό μας  

διαφεύγει. 

Πως η οχιά μέσα στα χόρτα ή μες στις πέτρες είναι η λυγερή σαΐτα του Απόλλωνα  

που ψάχνει για τη φτέρνα μας αυτό μας διαφεύγει. 

Πως κάθε μηχανάκι είναι η σιδερένια ενσάρκωση εκείνου του Χρυσόμαλλου Κριού  

μας διαφεύγει. 

Πως το λιμάνι είναι το πέτρινο μαντρί των καραβιών μας διαφεύγει. 

Πως όλα τα καράβια σέρνουν μια λευκόμαλλη δορά μας διαφεύγει. 

Πως όλα τα καράβια προσπαθούν να αντιγράψουν τη χρυσόμαλλη δορά του Γαλαξία 

πάνω στα νερά μας διαφεύγει. 

Πως το νερό είναι μαχαίρι που μας γδέρνει κατεβάζοντας την άσπρη, τη σγουρή, την  

πολυόμματη δορά της σαπουνάδας απ’ το σώμα μας αυτό μας διαφεύγει. 

Πως οι πετσέτες μες στο μπάνιο μας δεν είναι ούτε μούσκλα γύρω απ’ την πηγή ούτε  

και είναι τα εφτά πέπλα της Άσθαρ αλλά είναι του καθρέφτη οι εφτά δορές  

μας διαφεύγει. 

Πως η κυρία  πού ’ρχεται στο πάρκο με τα τρία της σκυλιά κάθε απόγευμα  

είναι η Περσεφόνη με τον Κέρβερο αυτό μας διαφεύγει. 

Πως ήδη έχουμε θαφτεί μας διαφεύγει·  

μας διαφεύγει πως ο Ήλιος που ακουμπά το δειλινό εκεί στο λόφο είν’ο φύλακας του  

τάφου μας, μια σφίγγα, ένας λέων  

με πρόσωπο καθρέφτη και με χαίτη αχτίδες. 

Μας διαφεύγει που η Σελήνη είναι η χαμένη μας εντάφια προσωπίδα καθώς φλόγινη  

σα λιόντισσα προβαίνει με ησυχία θανατερή μες απ’ τη λόχμη. 

Πως ζούμε πλήρως μυθικά μας διαφεύγει. 

Πως το μολύβι που κρατούμε μπορεί να ’ναι το σουβλί που τύφλωσε τον  Κύκλωπα  

αυτό μας διαφεύγει. 

Πως οι μνηστήρες είν’ εδώ και τρώνε και γλεντούν το βιός  του Οδυσσέα μας διαφεύγει. 

Πως σαν τον Οδυσσέα ο ποιητής είν’ ένας ξένος μες στο ίδιο του το σπίτι αυτό μας  

διαφεύγει. 

Πως ήδη των μνηστήρων οι ψυχές αποκολλιούνται απ’ τη σπηλιά του ουρανού και 

κατεβαίνουν τρίζοντας στον Άδη αυτό μας διαφεύγει. 



Πως ο Ερμής χωρίς κακία τις οδηγεί μες απ’ τους δρόμους τους υγρούς προς το σκοτάδι  

αυτό μας διαφεύγει. 

Πως ζούμε μυθικά μας διαφεύγει. 

Πως είμαστε σκιές και τριγυρνάμε έξω από του χρόνου τον καθρέφτη αυτό μας  

διαφεύγει. 

  

 Αιτωλία-Θεσσαλονίκη, 1991 

 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

 

Κοιτάζω στον καθρέφτη θάλασσα 

και βλέπω εμέ  

το ψάρι. 

Κοιτάζω στον καθρέφτη ουρανό 

και βλέπω εμέ  

τον Ήλιο. 

(Φύκια τα σύννεφα και ψάρι ο Ήλιος) 

Κοιτάζω στον καθρέφτη ουρανό 

και βλέπω εμένα  

τ’ άστρα. 

O Γαλαξίας είναι το ποτάμι τ’ ουρανού. 

Μέσα στου Γαλαξία τα νερά είμ’ ένα ψάρι. 

Μέσα στου Γαλαξία τα νερά  

    ψαρεύω 

μ’ ένα Ψ 

                                 τον εαυτό μου.  

 

 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 

I 

Έρχεται η φωνή μου άνεμος του απείρου. 

Έρχεται η φωνή μου φορτωμένη την 

αρσενική 
Γύρη των άστρων· έρχεται 

Στο λουλούδι του νου σου. 

 

II 

Έρχομαι από την άκρη μιας  

Αιωνιότητας. 

Με προβιά και με έκσταση 

M’ ένα κομμάτι σεληνόφωτο στο μέτωπο  

   και μ’ ένα κέρατο στη ζώνη 

Με μνήμες από πάχνη κι από φωτιά 

Έρχομαι από την άκρη μιας  

Αιωνιότητας. 

Άφησα τα χνάρια μου πάνω στον 

Πηλό  



Του φωτός. 

Φόρεσα τη θωριά του νερού. 

Φόρεσα τη δυσκινησία των οστρακόδερμων. 

Βόσκησα τους ανέμους κι εξημέρωσα τους ήχους. 

Έζησα του λύκου την έκσταση 

Μπροστά στον πάγο και τη φωτιά. 

Έρχομαι από την άκρη μιας  

Αιωνιότητας. 

Έρχομαι από την έρημο των άστρων. 

 

III 

Έρχομαι από την έρημο των άστρων. 

Μοναχικός βαδίζω ερημώνοντας το μέλλον. 

Στερεύουν οι πηγές της πλάνης τα πάντα ξηραίνονται. 

Πλούσια απλώνεται η άμμος και μονάχα η άμμος 

Χώρος για περισσότερη σκέψη 

Χώρος για περισυλλογή κι ελευθερία 

Χώρος του άδειου και της φωτιάς. 

Έρχομαι από ’κει όπου πηγαίνετε 

Έρχομαι από την έρημο των άστρων. 

Μοναχικός φυτρώνω μες στην έρημο των λαών. Ώριμος  

Ήλιος 

Γέρνω από γύρη σοφίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Ζώντας σε παραμύθια και θρησκείες, ταξιδεύοντας  

μες από θρύλους, πολιτείες και λαούς 

άκουσα και για κείνο το γεφύρι που το πλάτος του δεν είναι πιο μεγάλο από 

  την κόψη ξυραφιού. 

Μόνο από κείνο το γεφύρι λένε θα μπορούσες να περάσεις προς το φως. 

Μα όπως εξηγούν οι πιο σοφοί 

διαβαίνεις το γεφύρι εκείνο μόνο αν ο ίδιος είσαι φως. 

 



 

NAOΣ TOY KOΣMOY 

 
        Στον Βαγγέλη Ραπτόπουλο, ναι, στον Βαγγέλη! 

 

Κοιτάζω ένα έντομο εδώ 

                         σ’ ένα λουλούδι· 

σαμάνος που ’φτασε στο νου, στον ήλιο ή 

στο ιερό ενός φυτού 

όπου η αμβροσία των μυημένων και το νέκταρ. 

 

Κοιτάζω ένα έντομο εδώ και σκέφτομαι 

πως κάθε ον 

άλλο δεν είναι παρά μόνο ένα κινούμενο 

είτε ακίνητο 

ιερογλυφικό 

μέσα στον άχτιστο ναό του Κόσμου. 

 

 

ΓPAMMENOΣ ΘAYMAΣTA 
            
H γραφομηχανή μου στο τραπέζι  

κάτω απ’ τη μουριά. 

Πρώτη φορά που γράφω σε δωμάτιο  

τόσο μεγάλο, με σκεπή τον ουρανό, με λόφους γύρω, δάση, δρόμους, 

  κατοικίες μυρμηγκιών... 

Tί θα μπορούσα βέβαια να γράψω αφού ο κόσμος 

είναι γραμμένος θαυμαστά πάνω στον κόσμο. 

 

 

H KATOIKIA TOY ΠOIHTH 

 

O ποιητής δεν είναι κάποιος 

φανατικός με τη γραφή, μα είναι κάποιος 

φανατικός με την ανάγνωση, 
την ανα-γνώση όπως την ήθελε ο Πλάτων. 

Ο ποιητής κάθε βιβλίο που χρειάζεται 

καιρό πριν τό ’βρει το οσμίζεται 

τριγύρω στην ατμόσφαιρα, το νοιώθει 

κάπου κοντά. Kι όταν το βρίσκει 

το αναγνωρίζει αμέσως απ’ τον τίτλο, 

από μια φράση, ένα στίχο του.  

Kι έγινε τότε το μεγάλο αντάμωμα. 

Έτσι κάθε φορά που συναντιέται ο ποιητής 

μ’ ένα βιβλίο που προορίζεται γι’ αυτόν·  

έτσι κάθε φορά που συναντιέται 

μ’ ένα ενσαρκωμένο σε βιβλίο πνεύμα. 

Όμως συμβαίνει κάποτε να πιάνει ο ποιητής 

μες στην ατμόσφαιρα χυμένο ένα βιβλίο 



που ’ναι κοντά πολύ κοντά μα δεν το βρίσκει. 

Αρχίζει τότε να κρατάει σημειώσεις, να μαζεύει 

ύλη απ’ τον αιθέρα, ν’ αγρυπνά, ν’ ανησυχεί 

και να μιλά μονάχος, να σωπαίνει 

όπως σπαρμένη γη. 

Και φκιάχνει τότε μόνος του εκείνο το βιβλίο που οσμιζόταν στον αέρα και 

  δεν το ’βρε πουθενά. 

Ο ποιητής 

γράφει ακριβώς γι’ αυτό: 

Για να διαβάσει κι όλα εκείνα τα βιβλία που δεν τα ’γραψε κανείς 

μα που υπάρχουν σκορπισμένα στην ατμόσφαιρα. 

K’ ίσως στο τέλος να ’βρει πως τα μόνα 

βιβλία που του λείπαν είναι αυτά 

που ’φκιασ’ ο ίδιος. 

K’ είναι ευτυχισμένος σαν την κάμπια που ’χει γίνει πεταλούδα. 

Mια μετενσάρκωση 

έχει εδώ συντελεστεί. 

Έξω αλλού μην τον γυρεύεις πια τον ποιητή. 

Mες στα βιβλία του τώρα κατοικεί. 

 
Αθήνα, 1989 

 

ΤΣΕ ΓΙΑΝΓΚ 

 

Ήλιος με δυο φεγγάρια έμοιαζε ο αυτοκράτορας Τσε Γιανγκ κ’ οι δυο 

γυναίκες 

 του μα οι φίλοι του ήταν 

άλλος στο ζώδιο του Χοίρου κι άλλος  

στο ζώδιο του Πετεινού.  

Τσε Γιανγκ: Ήρθε στο νου μου 

καθώς μικρογραφία της ηλιακής του ασπίδας βρήκα σε ζωύφιο του καπνού· 

(ζωύφιο απ’ αυτά τ’ ασήμαντα, που προσποιούνται τα ασήμαντα, επίτηδες, 

για να μπορούν να φέρουν πάνω τους ακίνδυνα -χάριν των ποιητών-  

σήματα, σύμβολα και χάρτες μυστικούς). 

 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 

Είχες μες στον καθρέφτη τ’ ουρανού τον Ήλιο σώμα σου· 

βράδιασε πια και κομματιάστηκες σε άστρα. 

«Kι όμως ο ουρανός είναι αυλή και τ’ άστρα σπόροι 

που εγώ θα τους μαζέψω την αυγή». 

Είπε ο κόκκορας κι ανέβηκε στη ράχη της δρακόντειας ρίζας  

να κουρνιάσει. 

 

 

 

 



O KYPIOΣ THΣ ΦΩTIAΣ 
       (Εκβολές Αχελώου 1971) 

                

Πάνω στα άγρια κρίνα η άχνη του αφρού. 

Πάνω στο μαύρο χώμα η πάχνη του αλατιού. 

Πού είν’ το σπίτι σου; 

  

Tου δέντρου ο σκελετός 

στου ήλιου τα ρηχά εδώ 

και η φωνή σου αλκυόνα μες στο φως. 

  

Tα χέρια σου επάνω απ’ την πυρά και το γεράκι χαρακώνοντας 

την απαλάμη του ανέμου. 

  

Εδώ η οπλή, εδώ η προβιά. 

Εδώ η γυναίκα που απαγγέλει φως 

στου ήλιου και στου πόντου τα πουλιά. 

Το κερασφόρο σου κρανίο εδώ 

στην αμμουδιά. 

  

Εδώ του Oδυσσέα το κουπί 

και του παππού σου εδώ τα μαντριά· 

το μαύρο χώμα μαλακό σαν του στουπί 

κ’ η πάχνη του αλατιού που καθρεφτίζει τη φωτιά. 

  

Βουκόλοι λόφοι βγαίνουν απ’ τη θάλασσα 

κινούμενοι αργά σαν τους αιώνες 

σαν τα αργά γελάδια μες στον κάμπο 

τον ύπτιο και σίγουρο κι απέραντο. 

  

Εδώ το απομεινάμενο παράθυρο. 

Ποιό ’ναι το μέσα; Ποιό το έξω; 

Aπ’ όπου κι αν κοιτάξεις βλέπεις πάντα εδώ 

τον ουρανό. 

  

Τα χέρια σου επάνω απ’ την πυρά και η πυρά 

πλάγιασε κ’ είναι αίμα. Καθρεφτίσου· 

μέσα στο αίμα η αρχαία σου σκιά. 

 

  

YΓ. 

H μυρουδιά του σάπιου εδώ. Και η φωτιά 

κυματιστός καθρέφτης. Και διαβαίνουν 

σκιές βοδιών μες στη φωτιά. 

  

Το άρωμα εδώ της αμμουδιάς και το αλάτι 

πουκάμισο που ξέχασε η θάλασσα 

δίνοντας, παίρνοντας, ατέλειωτα. 

 



 

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Και φέρναμε το καζάνι περασμένο στο ξύλο πάνω στους ώμους μας 

Όπως μετάφεραν οι παλαιοί τα σκοτωμένα αγρίμια κάπρους και αρκούδες. 

Κ’ η χλόη του ακρόδασου μας κοίταζε με τα λουλούδια της που έλαμπαν 

Καθώς ανέβαινε ο Ήλιος αγαθό θηρίο καθώς ζωντάνευε 

Η μαγική εικόνα της πανάρχαιας τράπουλας. 

Και φρέσκοι κρόκοι είχαν φυτρώσει εκεί που πάτησε η Αυγή 

Πάνω στο μονοπάτι του Φθινόπωρου. Κ’ οι μέρμηγκες 

Είχαν ξυπνήσει και κινούνταν μουδιασμένοι γύρω από τις τρύπες τους,  

 αθόρυβοι 

Όπως οι σκέψεις μας, κι αν έσκυβες 

Έβλεπες να γυαλίζει πάνω τους η όψη σου. 

Σταθήκαμε. 

Και τότ’ εσύ πλησίασες στο βάτο και κατούρησες κι ανέβαιν’ ο αχνός, σα  

 στοχασμός 

Σαν προσευχή του βάτου προς τον Ήλιο. 

Κ’ ύστερα 

Μες από τ’ ανθισμένα ρείκια προχωρώντας σκέφτομουν που τίποτε 

Δεν βλέπαμε με περιφρόνηση, για τίποτε 

Δεν καταδεχόμασταν  

Την αστεία ευσπλάχνιση, μόνο 

Μ’ εκλεκτή συγκίνηση 

πλησιάζαμε ή αγγίζαμε 

Κάθε μαγεμένο μας σύντροφο (άλλοι πέτρωσαν 

άλλοι ρίζωσαν  

άλλοι αγρίεψαν). 

 

Τέτοια σκεφτόμουν ώσπου βγήκαμε απ’ το δάσος των ρεικιών κατά το ρέμμα,  

 όπου 

Ξαφνικά: ο Θάνατος.  

Θυμάσαι το Θάνατο; 

Φορούσ’ ένα γουρούνι ψόφιο και μπαινόβγαιναν οι μύγες απ’ τις τρύπες.  

 Μπρος στον Ήλιο, ο Θάνατος. 

Και το νερό με το μακρύ του πρόσωπο καθρέφτιζε τον Ήλιο, παρασέρνοντας  

Το είδωλό του. Και κουδούνισε 

(εκεί στα πόδια σου στον άμμο) το πλευρό του αλόγου: αλαφρύ  

κυρτό-  

    τόξο του Τίποτε. 

 

Και φέραμε το καζάνι περασμένο στο ξύλο πάνω στους ώμους μας. 

Κ’ ηύραμε τους εργάτες να γυρίζουν το ροδάνι πάνω από τη στέρνα. 

Κι αναρωτήθηκα μην όλα μες στον κόσμο 

Γίνονται από το γύρισμα αυτό του ροδανιού, μην όλα  

Γίνονται για το γύρισμα αυτό του ροδανιού.  

 

 

 



ΤΡΩΩ  ΞΑΝΑ Τ’ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ 

 

Τρώω ξανά τ’ αγαπημένα μου αγραπίδια κ’ είναι  

στυφά μέσα στην άγρια γλύκα τους. 

Τρώω ξανά τ’ αγαπημένα μου αγραπίδια νοιώθοντας 

κάτι από κείνη την 

ελευθερία των αγριμιών που τρέχουν σίγουρα 

μέσα στο ένστιχτό τους, δίχως 

τον εξευτελισμό της εκλογής. Έλα λοιπόν: 

Άναψε πάλι πάθος και αγίασε τις πράξεις μου 

έλα και γλύτωσέ με από 

τον εξευτελισμό της εκλογής. Έλα λοιπόν. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΙΗΣΟΥ 

 

Για σένα Ιησού θα γράψω ένα βιβλίο πικρό επάνω σε λιασμένα μαλακά 

 καπνόφυλλα 

καθώς ο γέρος μου θα πίνει στην υγεία της φωτιάς κ’ οι δυο γυναίκες μας  

μέσα στην κόκκινη κουβέρτα θα κοιμούνται σα μια ντάμα που ’ριξε ο ύπνος 

πάνω στο πάτωμα. Για σένα Ιησού 

θα γράψω ένα βιβλίο πικρό και θα το δώσω 

να το αποστηθίσει η φωτιά να το χορεύει μπρος στη γάτα μας τη σφίγγα. 

 

 

ΤΟ ΜΑΥΡΟ 

 

Και προχωρήσαμε στην ακρορεμματιά. 

Εκεί που τα πλατάνια γδύνονταν τη φορεσιά που δεν αντέχει (όπως έλεγες) 

Τη λάμψη του χιονιού. 

Εκεί που απελπισμένα τα χιλιάδες πλατανόφυλλα απλώνουν να πιαστούν το 

  έν’ απ’ τ’ άλλο να γλυτώσουν απ’ το μαύρο. 

Το μαύρο που χωνεύει όλα τα χρώματα 

Που καταπίνει όλες τις φωνές και λύνει 

Όλα τα σχήματα· το μαύρο 

Που θρέφει τα κυκλάμινα κι ανάβουνε 

Μπρος στην εικόνα της Αγίας Ερημιάς. 

 

 

ΜΕ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ 

 

Με παίρνει η χειμερία αίσθηση προς τα ενδόχωρα 

σε νύχτες κεντημένες με φωτιές και παραμύθια. 

Με παίρνουν λύκοι στις φωλιές τους κι αγριόχοιροι στα δάση των δρυών 

στη νυσταλέα σκοτεινιά σε χειμαδιά 

στη νάρκη του ψιλόβροχου κάτω απ’ τη στέγη. 

Με παίρνει η χειμερία αίσθηση προς τα ενδόχωρα, στις ρίζες μου, 



εκεί που η αρκούδα χορτασμένη 

-έχει κατασπαράξει το Θεό- 

ντυμένη τη βαρειά της γούνα και το λίπος της 

γυρεύει πια την αθωότητα του ύπνου. 

 

 

ΣΟΜΠΑ 

 

Με ποιόνε απόψε να μιλήσω Σόμπα 

Γριά μου χιμπατζίνα σιδερένια ζεστή μου γιαγιά 

Σόμπα με βίδες και με πόρτα στην κοιλιά σου Σόμπα 

Που υψώνεις το βραχίονά σου από μπουριά και 

Μπήγεις τη ζαρωμένη σου γροθιά στον τοίχο, Σόμπα 

Κι αν είναι τενεκένια η καρδιά σου και στις φλέβες σου 

Τρέχει πετρέλαιο ξέρω πως 

Είσαι ενσάρκωση του Άγνι και απόγονος 

Της σπιτικής θεάς Εστίας και ξέρω πως 

Είν’ η ψυχή σου από φωτιά· α, πόσο χαίρομαι 

Σόμπα ν’ ακούω εκείνο το 

Λαμπαδολαμπάδιασμα της ψυχής σου και  

Να νοιώθω την 

Με τα γαλάζια της ποδάρια ριζωμένη στο πετρέλαιο να χορεύει 

Τη φλόγινη γύμνια της 

Απλώνοντας τη ζέστα στη σάρκα μου 

Στα ρούχα μου, στα βιβλία μου, σ’ όλη 

Την κάμαρά μου, ακόμα και… α, Σόμπα 

Πόσο με συντροφεύει η ψυχή σου εδώ μες στο κελί μου 

Πόσο μου δίνει δύναμη να υφαίνω 

Το κάλυμμα ετούτο του κενού· και βέβαια ’συ 

Θαρρώ με νοιώθεις σ’ όλα ετούτα Σόμπα 

Τι κι αν δεν έχεις μάτια, μύτη ή αυτιά 

Έχεις και ’συ δα τόσες τρύπες, κάτι ξέρεις 

Κι όχι μονάχα από τούτα μα κι απ’ τ’ άλλα 

Τα μακρινά κι έξω απ’ το σπίτι όταν  

Επάνω στην ταράτσα μου καμώνεσαι 

Πως βγάζεις μες απ’ το καπέλο σου καπνό και τέτοια κόλπα 

Το νοιώθω, ακούς, μυρίζεις, βλέπεις, ξέρεις για 

Τα τρυφερά ποδάρια της βροχής, για τους αγγέλους 

Που χορεύουν και στροβιλίζοντ’ α- 

λαφροπατώντας με  

Νιφάδες χιονιού, για το αίνιγμα 

Της ομίχλης 

Στην πόλη που γίνετ’ η  

Στοιχειωμένη χώρα του δράκοντα. Σόμπα 

Γριά μου χιμπατζίνα σιδερένια ζεστή μου γιαγιά 

Σόμπα με βίδες και με πόρτα στην κοιλιά σου Σόμπα 

Που υψώνεις το βραχίονά σου από μπουριά και… Σόμπα 

Άσε με τώρα να γυρίσω την καρδιά σου στο μηδέν 

Άσε ν’ ακούω ξαπλωμένος στο σκοτάδι 



Της συστολής σου εκείνο το 

Σιδερένιο μυρμήγκιασμα π’ όλο χάνεται, 

Ενώ ο νους μου βασιλεύει και ολόκληρος 

Βουλιάζω μες στον ύπνο κι εξαγνίζομαι. 

 

 

ΚΑΠΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Κ’ η τσέργα κρεμασμένη σάμπως ζώου αστρικού η δορά· 

ή κάπα ενός αγγέλου που τη μέρα γίνεται φωτιές στα σιδεράδικα 

του Αγρινίου και τη νύχτα στα λαγκάδια του Αρκτούρου 

μ’ ένα ηλεκτρικό ραβδί ποιμαίνει 

τα πνεύματα του βουνού. 

 

 

 

ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 

Και φτάνοντας στο χιονισμένο δάσος  

καταυλίσαμε.  

Και το βράδυ ανάμεσα στα δέντρα  

-σαφτ-  

καρφώθηκε κι έτρεμε 

βρίσκοντας τη σάρκα της γης 

μια αχτίδα. 

Και πήγαν τα τσακάλια και τροχίζαν πάνω της  

τα δόντια τους. 

Και προχωρώντας το πρωί 

είδαμε πάνω στο χιόνι 

τα πατήματα των αγγέλων κι εκεί 

λίγο ψηλότερα  

ή λίγο χαμηλότερα ξεχωρίζαμε 

τη μυρουδιά του θειαφιού. 

 

 

ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ 

 

Ω Ξειν’  

Ίνα και πότ’ εών εν πατρίδι γαίη 

μνήση εμεί. 

Δούλεψα στο κάτεργο ενός κύκνου και 

Σε μιας νυχτερίδας τους έλικες 

τώρα κυβερνώ 

Το νεκρικό καράβι του Φαραώ Σέσωστρι. Παραπλέοντας 

Την προκαμβιανή περίοδο 

ο μαγνήτης του Σέριθ κ’ οι πύρινες  

σφαίρες  

του χάους, 



Ο σκοπευτής της σβούρας κι ένας πράσινος  

χερσαίος, 

κρατώντας μια κοκκάλινη φλογέρα απ’ το φτερό  

ενός αγγέλου καθώς έλεγαν, 

φώναξε «λύστε τα πανιά 

ο ήχος της γκάιντας βγάζει στη μνήμη, 

μονάχα να φυσήξτε από ’να κέρατο 

να σας γνωρίσουν τα σκυλιά 

που φρουρούν τα καπνά και  

τα πεθαμένα 

πανηγύρια». 

Το φως είναι παλιό μα διακρίνεις 

τις φωνές και τα δέντρα· η Αργιά 

-η μάνα δέντρο- κ’ η Σκαμνιά, 

το ασκί που πίνει τη δροσιά 

στη φούρκα της αυλής και το παράθυρο 

τα κληματόφυλλα και νάτα  

ανάμεσά τους 

 τ’ άστρα του Κύκνου και  

           εκείνο 

  τ’ άστρο του Κανενός. 

 

Έζησα κοσκινώντας φίλους και γράφοντας στίχους 

     τώρα κυβερνώ 

Το νεκρικό καράβι του Φαραώ Σέσωστρι………… 

…………………………………………………….. 

Συμβαίνει συχνά να στοιχειώνουμε 

Ανάμεσα σ’ αιώνες παγωμένους που κλείνουν 

Το χρόνο μας· τότε 

Μη έχοντας μια τράπουλα 

Ντυνόμαστε τη νάρκη και φεύγουμε 

Κατά τους νότιους ύπνους των προβάτων. 

 

_________________ 

 

ΥΓ. Κάποτε το κύμα σηκώνει τον ύπνο μας 

       Το κατάρτι αγγίζει το Σταυρό του Βορρά 

στη λάμψη  

       Βλέπει κανένας πέρα ως πέρα ακίνητες γραμμές από κινήσεις πέρα ως 

  πέρα 

       Ένα μουσείο δίχως επισκέπτες. 

 

 

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 

 

  Ακολούθησε όχι μόνο 

τα χνάρια του πνεύματος στο χαρτί 

 

μα και του λύκου τα πατήματα στο χιόνι. 



ΖΩΟ BIBΛIO 
 

Δε γράφει, δε διαβάζει, δεν εργάζεται. 

Πολύποδη, χνουδάτη· όχι δράκοντας· κύμα ζωής. 

Βαδίζει σα σφυγμός σ’ ένα κλαδί που αντίς για δάχτυλα έχει φύλλα. 

Πιο όμορφα ντυμένη απ’ τη βασίλισσα του Νότου. 

Μέσα στις ζώνες της, στις χάντρες της, στα χρώματά της, μα δεν είναι η  

Iστάρ. 

Σειέται, λυγιέται, με τα κέρατα 

κουνώντας τα δεξιά κι αριστερά η μαγεμένη αγελάδα που αποφάσισε 

την τελευταία στιγμή να γίνει κάμπια. 

Έχει ξεχάσει κύκλος τι θα πει· 

αν την αγγίξεις παρευθύς γίνεται σπείρα. 

Το κάθε δέντρο είναι γι’ αυτήν το Δέντρο της Zωής. 

Κλείνεται σ’ έναν άσπρο σάκο και κρεμιέται όπως κρεμάστηκε ο Bοτάν απ’  

το Aνεμόδεντρο του Κόσμου. 

Λένε πως είναι ο σάκος του Tρισμέγιστου Ερμή ή του Tρελού, ούτε που  

ξέρω. 

Λένε πως μέσα εκεί διαβάζει τα αρχεία των πλανητών, πως συναντά 

τον Ύπνο και τον Θάνατο, περάσματα 

και χάρτες για τις Nήσους των Μακάρων. 

K’ ύστερα ο σάκος νάτος που αρχινά 

σιγά-σιγά ν’ ανοίγει και γεννά 

ένα βιβλίο που ξεδιπλώνει τις σελίδες του· 

(νωπές ακόμη από τα χρώματα του Απόλλωνα 

νωπές ακόμη από τ’ αλφάβητα πνευμάτων σκοτεινών). 

Βιβλίο που ’ναι ζώο και που τρέφεται 

πίνοντας νέκταρ από άνθινα ποτήρια. 

Πετά από λουλούδι σε λουλούδι όπως η ψυχή του Πυθαγόρα από άστρο σ’  

άστρο. 

Δεν απορεί ο σαμάνος-μυρμηγκάκι που ανέβηκε στον ήλιο του αγκαθιού. 

Δεν απορεί ο σκάθαρος ο μαύρος που κυλάει ένα σβώλο κοπριάς, (ο  

Kοπροσίσυφος). 

Μόνο ο ποιητής αναρωτιέται: “Μα πώς γίνεται 

ένα λουλούδι που ’πεσε στη γη να επιστρέφει 

και πάλι στο κλαδί;” 

Ω Αρακίντα, ρώτησε τους Έλληνες. 

Πεταλουλούδα την ονόμασαν οι Έλληνες, 

(ιπτάμενο λουλούδι, πεταλούδα) και ψυχή. 

 

Αρκαδία, Καλοκαίρι 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΝΤΑ ΜΙΚΡΑ 

 

Όντα μικρά που κάποτε μπερδεύεστε στα δάση του κορμιού μου ή που 

 διαβαίνετε 

τρέχοντας μέσα στο ανοιχτό βιβλίο μου ή που χάνεστε 

στην έρημο του τραπεζιού μου ή στις λειχήνες χώρες ενός βράχου ή που σας 

 βρίσκω 

πάνω σ’ ένα λουλούδι να μαζεύετε σοφία και ηλιόσκονη· αχ όντα 

υδρόβια, μες στο χώμα ή φτερωτά, όντα της νύχτας 

παιχνίδια των σεληνιακών αγγέλων με τη βούλα πάνω σας του Σκότους, 

ψήγματα της δημιουργίας και που εν τούτοις και μ’ αντένες των υπόηχων και 

 ραντάρ του πράσινου ή του γκρίζου· όντα 

άλλοτε μ’ ένα σάκο καφετί στον ώμο μπαλωμένο κι άλλοτε φορώντας 

ένα κοχύλι κατ’ ομοίωση του χρόνου ή μι’ ασπίδα του Μεσαίωνα ή 

μια κερασφόρα προσωπίδα ηλιακού πολεμιστή· όντα μικρά 

που τα φτερά σας έχουν τ’ άστρα πάνω τους της Μνήμης κι ερυθρούς 

κύκλους μικρούς ενιαυτούς και αριθμούς του Μηδενός μεταμορφώσεις ή 

στιγμές καρφιά πάνω στην πύλη της Ιστάρ· όντα της μέρας 

παιχνίδια των ηλιακών αγγέλων με τη βούλα του Φωτός, μεγάλα όντα 

που ερωτεύεστε και ζείτε και πεθαίνετε μη ξέροντας 

μη καταδέχοντας να ξέρετε ποιός είμαι και πού πάω και τί θέλω αραδιάζοντας 

 εδώ 

τα μαύρα ετούτα κόκκαλα της σκέψης μου. 

 

 

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

Στον Παναγιώτη Δρακόπουλο 

 

Σώμα μου όσο παίρνει σε φροντίζω 

σε πλένω, σε ταΐζω, σε ποτίζω, σε κοιμίζω, 

σου δίνω ηδονές και σε γυμνάζω 

να ’σαι σφιχτό και λυγερό, να ’σαι ανάλαφρο. 

Βάφω τα γένια σου, τα δόντια σου βουρτσίζω, 

κόβω τα νύχια σου, σε φέρνω 

μπροστά σε όντα που σου δίνονται χωρίς να σ’ ανακρίνουν. 

Σώμα μου όσο παίρνει σε φροντίζω. 

Mέχρι να ’ρθεί ο Ξένος, ο Επίσημος, ο Άρχων τ’ Ουρανού 

να σε τραβήξει σα λινάτσα και να κάμει 

τα αποκαλυπτήρια του κενού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΕ 

 
 Στη Marie-Jose Armando 

 

1 

Όλα τα πράγματα, όλα τα πρόσωπα, όλα τα όντα, 

άλλο δεν είναι παρά μόνο 

μάσκες του Τίποτε. 

 

2 

Πεζούλες στην πλαγιά· 

εκεί πατά 

και κατεβαίνει τα μεσάνυχτα ο άγγελος 

κρατώντας το εικόνισμα των άστρων. 

 

3 

“Λοιπόν” μου είπε η μάντισσα η Ζωή 

“όλα θα σου τα πω, μα κοίταξε 

θα χρειαστεί μια ολόκληρη ζωή”. 

 

4 

Tί έφερες; Tί παίρνεις; 

Σε τούτο το γιορτάσι της ζωής 

παίρνεις αυτό που έφερες 

για να προσφέρεις. 

 

5 

Πυγολαμπίδες μπρος στην πόρτα μου περνούν· 

με βελονιές φωτιάς κεντούν το σούρουπο. 

 

6 

Κοιτάζω εδώ μες στον καθρέφτη. Nαι 

είμαι αυτός που είναι πίσω απ’ τον καθρέφτη. 

 

7 

Βιβλίο με σελίδες δυο πλαγιές 

και με σελιδοδείχτη ένα ρυάκι. 

   

8 

H μπόρα πέρασε· σιωπή. 

Kζακ, κζακ 

μια κίσσα σκίζει τη σιωπή. 

 

9 

Και το σκουλήκι νάτο σέρνεται στην τρύπα του 

και ντύνεται τη Γη. 

 

10 

Ποτάμι η σιωπή 

κ’ οι λέξεις μου 



πέτρες για να πατήσεις να περάσεις τη σιωπή. 

 

 11 

Άγουρο αίμα ο χυμός μες στα φυτά· 

άγουρο φως το αίμα σου στις φλέβες. 

 

 

 

12 

Εντέλει αποδέχτηκε τον Κόσμο 

αυτή τη (δίχως τέλος και αρχή) 

Μάσκα του Τίποτε. 

 

13 

Τώρα πλαγιάζει εκεί μες στα βουνά 

σε μια σπηλιά που ’χει κουρτίνα καταρράχτη. 

 

 

TEΛEIA ME ΠOΔIA 

 

Ένα ζωύφιο περπατά πάνω στο χάρτη αυτού του βράχου. 

Είναι μια κόκκινη τελεία με πόδια. 

Περπατά. 

Δε σταματάει· περπατά· γιατί το τέλος 

του Κόσμου  

 βρίσκεται  

  παντού 

και μια τελεία που περπατά 

δεν ξέρει που να σταματήσει. 

 

 

TA ΠENTE ΓENH 

 

Tι κι αν μας λέει ο Ησίοδος 
ότι το γένος το χρυσό υπήρξε κάποτε 

σε μια χαμένη εποχή. Aν θα κοιτάξεις 

καλά αν ψάξεις γύρω σου θα δεις 

πως όλα εδώ τα γένη συνυπάρχουν. Μη μου πεις 

ότι δεν βλέπεις γύρω σου συχνά, δεν συναντάς 

το ασημένιο γένος των ανθρώπων. Μη μου πεις 

ότι ποτέ σου δεν αντίκρυσες 

κάποιον από το γένος των ηρώων. Kι αν ακόμα 

με δυσκολία διακρίνεις μες στο πλήθος 

τους σιδερένιους απ’ τους χάλκινους δεν έχει σημασία. 

Όλοι τους είν’ εδώ. Kι ο ποιητής 

ψάχνει να βρεί τους φίλους του εκείνης, όπως λένε, της Xρυσής 

χαμένης εποχής. 

 



 

ΔίΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

 
Είναι ο μέγας Αχιλλεύς. Αυτός που έλαμπε 

ανάμεσα στους άλλους Αχαιούς καθώς που λάμπει  

ο Σείριος όταν βρίσκεται μες στο στρατό των άστρων.  

  

Αυτός που σαν του πήρανε την κόρη που αγαπούσε 

‒μ’ όλο που εκείνη ήτανε λάφυρο του πολέμου‒ 

κλείστηκε στη σκηνή του και τη θλίψη του 

με την κιθάρα του σκορπούσε τραγουδώντας 

αθάνατα τραγούδια της πατρίδας του 

σαν τον «Αμάραντο» και τη «Μοσχοϊτιά». 

 

Είναι αυτός που όταν ήρθαν του Αγαμέμνονα 

απεσταλμένοι κι ονομάτιζαν τα δώρα 

που υποσχόταν πως θα δώσει ο αρχηγός 

αν ο γενναίος δέχονταν ξανά να πολεμήσει, 

είπε αυτά τα έξοχα που βρίσκουμε στο Έπος: 

 

«… Χάρη δεν είχε πια για με, μάχες εγώ να κάμνω  

κ’ ίσια να με αμείβουνε μ’ αυτόν που ’μενε πίσω,  

ίδια τιμή να ’χει ο κακός μ’ εκείνον που αριστεύει,  

ίδια τιμή ο άνανδρος με τον ανδρειωμένο. 

 

Τίποτ’ εγώ δε βρίσκω να ’ν’, αντάξιο της ψυχής μου. 

 

Ξαναποχτάς ως λάφυρα και πρόβατα και βόδια.  

Ξαναποχτάς τους τρίποδες και τους ξανθούς τους ίππους.  

Μα δεν ξαναποχτάς ψυχή ως λάφυρο ή κτήμα  

όταν ξεφύγει απ’ τον πυκνό το φράχτη των οδόντων». 

 

 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 

 

Το ορφανό καράβι όταν είδε 

ο Πάτροκλος να καίγετ’ απ’ τους Τρώες 

σε κλάμα ξέσπασε. Και δεν θα σταματούσε 

αν δεν του έδινε ο φίλος του Αχιλλεύς 

τους Μυρμιδόνες του μαζί με τ’ άρματά του. 

 

Για το κακό που πάθαιναν οι Έλληνες  

έκλαιγ’ ο Πάτροκλος, αλλ’ όμως, κατά βάθος  

-τό ’ξερ’ αυτό μονάχα ο ποιητής-  

τον ίδιο το χαμό του έκλαιγε. Που έφτανε. 

 

Και που δεν ήρθε από τον Έκτορα, αλλά από τον Φοίβο.  

 

Μετά ο Εύφορβος πισώπλατα τον χτύπησε.  



 

Κι εκεί τον αποτέλειωσε ο Έκτωρ. 

 

Κι έφευγεν η ψυχή του, όπως λέγ’ ο ποιητής,  

κλαίγοντας προς τον Άδη απαρηγόρητη  

που την ανάγκαζε η Μοίρα να χωρίζεται 

απ’ το ανδρείο της κορμί πάνω στη νιότη. 

 
     Χίος, Ιούλιος του 1997 

 

 

 

Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ  
 

Γιατί ο Οδυσσέας δεν ήθελε τον πόλεμο 

γιατί δεν ήθελε στρατιώτη να τον πάρουν 

έπιασε κι όργωνε σαν έμαθε πως φτάνουν 

απεσταλμένοι του Αγαμέμνονα. 

Όργωνε με το ένα και με τ’ άλλο 

χούφτωνε αλάτι και το έσπερνε 

για να τους πείσει ότι ήτανε τρελός. 

 

Ή μήπως δίχως να το ξέρει 

μετείχε σε μια πράξη μαγική, το αλάτι σπέρνοντας, 

αυτός που του μελλόταν να θερίζει 

χρόνια ολόκληρα τη θάλασσα; 

 

 

ΜΥΚΗΝΕΣ 

 

Φτάνουμε μεσημέρι κι ανεβαίνουμε 

προς τα παλάτια του Αγαμέμνονα 

τη στέρνα και τ’ αρχαία μαντριά. Περνώ 

την Πύλη των Λεόντων, πάντα 

για τελευταία φορά. 

Ηρωικές μεγάλες πέτρες. Κι όμως 

η Ανατολική τους Πύλη δείχνει πως 

οι ήρωες πάνω κάτω είχαν το μπόι μου. Ω Ήλιε 

πανάρχαια χρυσή μου προσωπίδα, βγάζω σε 

και μπαίνω στον πελώριο τάφο εδώ και προχωρώ 

και διακρίνω δεξιά καινούργια πύλη πιο μικρή και σταματώ 

και καθρεφτίζομαι 

στο σκοτάδι: Σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 



KAMBYΣHΣ 
 

 

“Και θα πεθάνεις στα Εκβάτανα 

πριν κλείσει χρόνος”, είπαν στον Καμβύση 

του Άμμωνος Διός οι ιερείς. Kι ο βασιλιάς 

κρατούσε πάντα μακριά του τα Εκβάτανα,  

του αχανούς του κράτους την πρωτεύουσα. 

 

Πεθαίνει εντέλει σ’ ένα άγνωστο χωριό, “πριν κλείσει χρόνος”. 

Στις τελευταίες του στιγμές πληροφορείται 

πως ο θεός δεν είπε ψέμματα· το όνομα  

του άσημου χωριού ήταν Εκβάτανα. 

 

 

ANAΞIMANΔPOΣ 

 

Αναξίμανδρος Πραξιάδου· Mιλήσιος. 

Έλεγε πως των πάντων η αρχή 

 

είναι το άπειρο 

 

που ’ναι αιώνιο κι αγέραστο κι ενέχει 

άπειρους κόσμους μέσα του. Kι επίσης 

πως όλα επιστρέφουν, αφού ζήσουν, 

σ’ αυτό που ήσαν πριν. Και η φθορά 

του κάθε όντος είναι αποτέλεσμα 

της γέννησής του και της αύξησης· πεθαίνει 

το κάθε τι μονάχα για να δώσει 

στα άλλα όντα όσα πήρε φθείροντάς τα 

όταν γεννήθηκε κι αυξάνονταν και ζούσε 

σύμφωνα με την τάξη του καιρού. 

 

Πρώτος που τόλμησε (μας λέει ο θρύλος)  

να καταγράψει σ’ έναν πάπυρο το σύμπαν. 

 

 

O Αναξίμανδρος ελεύθερα σαν είδε 

το σχήμα των ελεύθερων ανθρώπων 

στην αγορά της πόλης ανακάλυψε 

το σχήμα των ελεύθερων σωμάτων 

στην αγορά του σύμπαντος και χάραξε 

στον πάπυρο τον κύκλο με το κέντρο του. 

(K’ είναι ο κύκλος με το κέντρο του αυτή η καταγραφή 

του σύμπαντος, μάς λένε οι σοφοί).  

 

Πέθανε όπως λέγει ο Απολλόδωρος 

δεύτερο έτος της 

πεντηκοστής ογδόης Oλυμπιάδος 



χρόνων εξήκοντα και τέσσερα. 

 

Αναλογίζομαι αν ήξερε πως είπε  

με πέντε φράσεις τόσα όσα άλλοι 

δε μπόρεσαν να πουν με χίλιους τόμους. 

 

Kι αναλογίζομαι που έτσι αθέλητά του 

σ’ εκείνο το βιβλίο στο οποίο  

κατέγραψε το σύμπαν, περιέχει 

όχι μονάχα εμένα μα και τούτο 

το ποίημα που ’χω γράψει εδώ γι’ αυτόν. 

 

 

H TEΛEYTAIA ΠAPAΓΓEΛIA TOY ΣΩKPATH 

 

Mε την ειρηνική του ειρωνεία 

(οι λέξεις τούτες έχουνε τη ρίζα τους κοινή), 

ενώ το κώνειο πλησίαζε στους τόπους της καρδιάς, 

είπε ο Σωκράτης προς τους φίλους του: 

Πλάτων, Χαρμίδη, Kρίτων, Φαίδων κι όλοι εσείς 

οι φίλοι μου εδώ να μην ξεχάσετε 

να θυσιάσετε για χάρη μου έναν κόκκορα 

που τον χρωστάω στον μεγάλο Ασκληπιό. 

Γιορταστικό κι ασύγκριτο καλό: 

Σήμερα, επιτέλους, ο θεός της γιατρικής 

με απαλλάσσει απ’ την αρρώστια της ζωής. 

 

 

ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΤΗΝ ΕΦΤΑΠΥΛΗ 

  
Στη Θήβα την εφτάπυλη προς Βόνιτσα μεριά 

τσιγγανοπούλες πλένανε πολύχρωμα σκουτιά. 

Ο βασιλιάς Οιδίποδας πεζοπορών τυφλός 

τις είδε μες στου νου το φως και τις ρωτάει «Πώς 

εφτάσατε κοπέλες μου στης Θήβας την πηγή; 

Από ποιά χώρα είσαστε και από ποιά φυλή;» 

 

«Είμαστε αντανάκλαση εκείνων που θα δεις 

χιλιάδες χρόνους ύστερα όταν εδώ διαβείς 

με IΒΙΖΑ ταχύτατο (άμαξα δίχως ίππους) 

και θα ’σαι τότε ποιητής κι όχι τυφλός Οιδίπους». 

 

 

 

 

 

 



Ο ΠΕΡΑΜΑΤΑΡΗΣ ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 

 

O Άγιος Χριστόφορος που σήκωσε στους ώμους του τόσους και τόσους 

ληστές, εμπόρους, πόρνες, ιερείς, βοσκούς, δαιμόνους, μάγους, βασιλείς, 

δε μπόρεσε ν’ αντέξει ένα παιδί· γονάτισε, 

στη μέση εκεί του ποταμού γονάτισε· γιατί 

ποιός θα μπορούσε να σηκώσει ένα παιδί που είναι σύμπαν; 

 

 

ΕΔΕΜΙΚΟ 

 

Ένας άγγελος χόρεψε χόρεψε κι έσβησε 

αφήνοντας αυτή τη στάχτη ανάμεσά μας και το ρέμμα στερεμμένο σαν  

 πουκάμισο φιδιού μέσα στις πέτρες και ο βράχος καπνισμένος 

θαρρείς και κράτησε τον ίσκιο μιας φωτιάς ή αυτού του αγγέλου· 

ακόμα η μυρουδιά πυρακτωμένου σίδερου στη μνήμη ακόμα 

εκείνος ο αχός μέσα στο αίμα μας· 

σάμπως βαθειές ανάσες οι φτερούγες θέριζαν το χρόνο 

κι έλαμψαν τα οστά λευκά πάνω στην άβυσσο κι αδιάβαστα 

κι άνοιγε ’πάν’ ο ουρανός μ’ όλα τα ζώα του και τ’ άστρα, 

ζώα πανάρχαια κι άστρα δροσερά μια ευφροσύνη 

σαν όπως πριν από τη γνώση και την πτώση, 

μέσα στον κήπο του Θεού που ’χ’ ευωδιάσει δροσερή μια πυρκαγιά τον ύπνο 

 σου 

κοντά στο άσπρο βόδι και στο ζώο του Ήλιου που αναχάραζαν 

ενώ το σούρουπο του κόσμου κούρνιαζε κάτω απ’ τα φύλλα της συκιάς 

κι έβγαινε η πεταλούδα του βραδιού με τις σφραγίδες από έκλειψη ήλιου στα 

 φτερά της 

και στον αστερισμό του Αιγόκερω η μηλιά γυναίκα και το φίδι 

γλιστρώντας στη μασχάλη του δεντρού τινάχτηκε 

κι έπεσαν μπόρα τ’ άνθη πάνω σου και ξύπνησες. 

Ένας άγγελος  

χόρεψε χόρεψε κι έσβησε 

αφήνοντας αυτή τη στάχτη ανάμεσά μας μέσα μας παντού 

αυτή τη στάχτη. 

 

 

Ο ΒΑΘΥΣ ΚΗΠΟΣ 

 

Και μου ’πε τ’ άλογο «κατεβαίνουμε; είναι 

ένας κήπος βαθύς 

με πικρά φιλόξενα δέντρα» και μέσα 

στο μαύρο νυσταγμένο φως 

τα δέντρα χαιρέτησαν και 

«είσαστε από χρόνια εδώ;» τα ρώτησα κι αυτά 

«είμαστε από τότε που ο άγγελος 

γλίστρησε και χυθήκαμε απ’ το τάσι του» 

και τα δέντρα στέναξαν κι απ’ το μαύρο 

      νερό 



πετάχτηκ’ ένα στρουμπουλό 

      φεγγαρόπουλο 

που ’χε χορτάσει μάγια κ’ ύπνο και 

την παρουσία του αντηχώντας 

μια στέρνα μπρος μου άδεια και στεγνή φωνάζει 

     «κάρφωσέ το 

να πιούνε οι μικρές μου παπαρούνες πρι- 

      όνισέ το 

να φάνε τα μαρμάρινα άλογά μου» και 

ένα πυρρό πουλί χυμώντας -σαφτ- τρυπά 

       το φεγγαρόπουλο (τα δέντρα 

ανατρίχιασαν σάμπως ένα 

κοντάρι να τα κάρφωσε στη ρίζα τους) κι εγώ 

μόλις που πρόλαβα να ιδώ τη 

γαλάζια πολιτεία των φεγγαριών και  

                 θυμήθηκα 

τη σπηλιά στο βουνό όταν έρχονταν 

ν’ αράξει το καράβι των  

     φεγγαριανών 

-διαμάντι, ασήμι- και που οι ναύτες του 

γελούσαν στανικά για να φωτίσουν  

τη γέφυρα· κι άξαφνα 

σώπασ’ ο ψίθυρος των δέντρων, ένας άγγελος 

     έφτασε 

κι έβγαλε το πυρρό πουλί απ’ το στήθος του 

και το φύτεψε κ’ είπε: «εδώ 

                 να μείνεις 

να μαραίνεσαι και ν’ ανθίζεις ώσπου να 

                 λησμονήσεις». 

 

 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 1981 

(Όλυμπος-Πέλλα-Θεσσαλονίκη) 

 
Και σταματήσαμε στις σιδερογραμμές  

μπρος στα φανάρια που αναβόσβηναν σα μάτια  

ιέρακα ιερού των Αιγυπτίων ενώ το τρένο  

έρχονταν με σφυρίγματα και θόρυβο· 

δράκοντας σιδερένιος. Έφτασε.  

Περνά-περνά-περνά-περνά-περνά-περνά-περνά-περνά. Πέρασε, πάει, μια 

ολόκληρη εποχή  
παράθυρα οι μέρες και βαγόνια οι μήνες μια ολόκληρη εποχή  

απομακρύνονταν στον κάμπο αφήνοντάς μας 
κάτω απ’ τα μάτια του ιέρακα του φύλακα 

σ’ αυτή τη χρονική διατομή ενώ ο Ήλιος 
κοίταζε μαντικά γιατί μπροστά μας μες στον κάμπο 

οι δρόμοι ήσαν γραμμές ενός χεριού. Άνοιξες γκαζ 
και φεύγαμε καβάλα στη ΥΑΜΑΗΑ μας 



προς το ποτάμι. 

Και φτάσαμε εκεί που το ποτάμι είναι χέρι και φορεί 

τη γέφυρα ρολόι. Κ’ η τσιγγάνα 
ήταν στην όχθη εκεί του ποταμού κοντά στη γέφυρα. Σταμάτησες.  

Και κοίταζε στο χέρι σου η τσιγγάνα τις γραμμές που σαν ποτάμια 
πηγάζουν και διαβαίνουνε ανάμεσα  

στα όρη της παλάμης πριν εκβάλουν. Κ’ η τσιγγάνα  
-μπορεί κ’ η ίδια σου η ψυχή καθρεφτισμένη μες στη μέρα- η τσιγγάνα 

ήταν ντυμένη με τα χρώματα της τράπουλας και είχε  
στο δάχτυλό της το χρυσό αριθμό, 

θέλω να πω,  
το δαχτυλίδι που ο τσιγγάνος βασιλιάς 

ψάρεψε όταν έρριξε το αγκίστρι του  

στο Γαλαξία. 
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             (Κοινωνικά ποιήματα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_________________ 
 

Από τον πίνακα, Κουκάνια, η Χώρα της Αφθονίας, 1567 (Πίτερ Μπρέγκελ ο Πρεσβύτερος). 

 

 

  



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 

Ένας άντρας τρέχει 

τρέχει να προλάβει το αστικό. 

Έεεεε… Ούτις! 

Εσύ που είμαστε μαζί παντού τί τρέχεις; 

Μη γίνεσαι γελοίος Ούτις. 

Τί να το κάνεις το αστικό; 

Να πας πού;  

Να προλάβεις τί;  

Να κάνεις τί;  

Όλα γινήκαν Ούτις. Όλα· μα, τί στέκεις; 

Τρέχα μπας και γλυτώσεις από σένα! 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 

 

Δέκα ενιαυτούς οι Αχαιοί 

πολιορκούσανε την Τροία- 

όπως πολιορκούν τα σπερματόζωα τ’ ωάριο 

όπως πολιορκούνε οι ψυχές τον Ήλιο 

ή οι νυχτερίδες το Φεγγάρι- όπως 

δέκα ενιαυτούς οι Αχαιοί 

πολιορκούσανε την Τροία. 

 

Κι επάνω στη χρονιά τη δέκατη 

τη δίσεκτη την τόσο τυχερή 

σαν πέος μπήκε το παλιάλογο ο Δούρειος 

και την κατάχτησαν την Τροία οι Αχαιοί. 

 

Λοιπόν; 

 

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

 

Τί τέλεια κατσίκια τα κατσίκια. 

Χτες γεννηθήκαν και πώς ξέρουν κιόλας 

με τόση ακρίβεια 

όλα τα κατσικίσια πράματα. 

Θαρρείς και σπούδαζαν κατσικοσύνη μια ολόκληρη  

αιωνιότητα. 

 

 

 

TO TEΛOΣ TOY TEPATOΣ 

 

Σαν έφτασε το τέρας στην πλατεία 

όλοι κρυφτήκαν έντρομοι στα σπίτια τους. 

Κανείς δεν έβγαινε μ’ αυτό να πολεμήσει. 

Δε βγήκ’ ο άγιος, δε βγήκε ο βασιλιάς, 



δε βγήκανε οι νέοι, κι ούτε οι γέροι, 

ούτε οι ξορκιστές, ούτε οι μάγοι. 

Έτρεμαν όλοι εκτός από το τέρας 

που είχε θρονιαστεί και καρτερούσε. 

Tότες ένα κορίτσι έξι χρόνων 

βγήκε μ’ έναν καθρέφτη. Θαρρετά 

πλησίασε το τέρας και κρατά 

μπροστά του τον καθρέφτη. Ξαφνικά 

το τέρας βλέπει μπρος του ένα τέρας. 

Τόσο τρομάζει που του κόβεται η ανάσα. 

Δε μπόρεσε ούτε καν να κουνηθεί. 

Έτσι με όπλο μόνο έναν καθρέφτη 

το κοριτσάκι σκότωσε το τέρας. 

 

 

FOR EZRA POUND 
                    il miglior fabbro 
 

Μ’ έχασαν και με ψάχνουνε σε όλον τον πλανήτη. 

Χιλιάδες χρόνια τώρα που με ψάχνουνε. 

 

Ω ναι, στην εποχή των παγετώνων 

ήμουν το πιο αδύναμο τετράποδο. 

 

Μα έξαφνα, με χάσαν. 

 

Μόλις σηκώθηκα και βάδισα στα πόδια μου, τους ξέφυγα. 

Χάσαν τα ίχνη των χεριών μου και τους ξέφυγα. 

Κι ούτε υποψιάζονται τους τόπους του κορμιού σου 

όπου την αθωότητα του ζώου ξαναβρίσκω. 

 

Χιλιάδες χρόνια τώρα που με ψάχνουνε. 

Χιλιάδες χρόνια το ντορό που ήξεραν δε βρίσκουν. 

 

Όμως..., αλλοί μου..., σήμερα..., με πιάσανε, 

γιατ’ ηύραν λένε ύποπτα, ίχνη, σαν των χεριών μου, 

σ’ εκείνο το βιβλίο μου που ΑΡΧΕΤΥΠΑ το λέω. 

 

(«Κοίταξε λύκοι με πηλίκια» σκεφτόμουνα 

καθώς με οδηγούσαν στα γραφεία τους). 

 

Τα χέρια μου βουτήξαν στο μελάνι και με βάλανε 

να περπατώ και πάλι με τα τέσσερα (δύσκολα πράματα) 

σ’ ένα κομμάτι από χαρτί να περπατώ με βάλαν 
τα ίχνη μου να τυπωθούν όπως παλιά στο χιόνι. 

 

Ύστερα φέραν την κυρία Σόζοστρις, τη μάντισσα  

για να διαβάσει των χεριών μου τις γραμμές και να τους πει  

αν είμαι τρομοκράτης ή απλώς  

ο Homo Sapiens που έχασε το δρόμο του. 



 

«Ο Χόμο Σάπιενς; Μα κείνον μόνο ψάχνουν» 

ψιθύρισε ο Φαραώ που τραβεστί ντυνόταν 

αφότου εξουσίασαν τον κόσμο οι τοκογλύφοι. 

 

«Φύγε» μου λέει, «ποιητή, στιγμή καιρό μη χάνεις 

κι έχω εγώ τον τρόπο μου να τους απασχολήσω». 

 
_________________ 
Σημ.: 1. Στο ποίημα τούτο έχω για τίτλο την αφιέρωση της "Έρημης Χώρας", εκ μέρους του 

Έλιοτ, στον Έζρα Πάουντ, ο οποίος κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πολέμησε με πάθος την 

τοκογλυφία, η οποία σήμερα με τον πιο ύπουλο, τον πιο χαιρέκακο και νόμιμο τάχα μου 

τρόπο, εξοντώνει τον λαό μας. 
 

2. Υποψιάζομαι ότι το όνομα της κυρίας Σόζοστρις, (της μάντισσας που ο Τ. Σ. Έλιοτ 

αναφέρει στην "Έρημη Χώρα" του), άλλο δεν είναι παρά (θηλυκοποιημένο και ολίγον τι 

αλλαγμένο) το όνομα του φαραώ Σέσωστρι. 

 

 

 

ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

 

Όλοι στη στάση περιμένουν τ’ αστικό. 

Και δηλαδή; Κανένας, μα κανένας, δεν θα πάρει 

τον Ήλιο; 

Μόνο εγώ λοιπόν; Μόνο εγώ; 

 

 

 

ΜΟΥ ’ΠΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ 

 

«Έχεις φρουρά σου σταυροφόρες παπαρούνες. 

Τα χαλασμένα σου παπούτσια διαρκώς με αλυχτούν. 

Οι δρακοντιές σου κρύβουνε φαλλούς ωσάν ρομφαίες. 

Και το χαρέμι σου αυτό των τριαντάφυλλων 

που η θηλυκή μοσχοβολιά του με τρελαίνει. 

 

Και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια, 

το κέρατό σου διαρκώς βερνικωμένο 

από αιδοία μουσκεμένων γυναικών 

ενώ ξερό είναι το δικό μου γαμοτσάρουχο. 

 

Θα σου το πω ξανά κι ας ξευτελίζομαι: 

Με βασανίζει λέω η ευωδιά των τριαντάφυλλων. 

Ναι, το χαρέμι σου από ρόδα με τρελαίνει. 

 

Α πόσο σε μισώ που μ’ αγνοείς. 

Κάθεσ’ εκεί και γύρω σου ο κόσμος 

υπάρχει από μόνος του χωρίς να τον γυρέψεις 

ενώ εγώ φυτέ- φυτεύω κάμπιες διαρκώς 



αλλά ποτέ μια πεταλούδα δεν φυτρώνει. 

 

Έξω από τον φράχτη σου γυρνώ ο φθονερός  

μα ο άχρηστος ο νους μου δεν σκαρφίζεται 

τίποτε που να έχει αποτέλεσμα. 

 

Κι αν σε σκοτώσω εδώ σ’ αυτό το σώμα σου 

έχεις τη Γη για σώμα σου κι εκεί θα καταφύγεις. 

Κι αν σε σκοτώσω και ως Γη, έχεις τον Ήλιο 

σώμα σου που ’ναι δύσκολο πολύ να καταστρέψω. 

Κι ο Ήλιος-σώμα σου βεβαίως το γνωρίζεις 

κάποτε θα πεθάνει, μα εσένα 

καρφάκι δεν σου καίγεται αφού κι ο Γαλαξίας  

σώμα σου είναι και προπάντων  

κρυφό χαρτί κρατάς μες στο μανίκι σου 

τον Κόσμο-σώμα σου, το άπειρο, που όντας 

αγέννητο, αιώνιο κι ακατάστρεπτο 

είναι αθάνατο κι αυτό ’ναι που με κάνει 

να σας μισώ παράφορα τους Έλληνες, 

τους Ίωνες σοφούς και όλους όσους 

βρήκατε τρόπο να ξεφύγετε απ’ το θάνατο 

και αγνοείτε παντελώς την ύπαρξή μου». 

 

 

 

IEPH ΣΠHΛIA 

 

Φλόγα η γλώσσα μου, χορεύτρια, ιέρεια, μοναχή, 

 

που κατοικεί μες στο ναό του στόματός μου 

 

στην ιερή σπηλιά που ’χει τα δόντια μου 

για σταλακτίτες της, για σταλαγμίτες της. 

 

 

 ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΗΛΙΟΣ 

 

Κι εγώ που ’μαι ο πρώτος μες στους πλούσιους, 

φτωχότερος κι από τον πιο φτωχό, 

μ’ αυτό το νόμισμα του Ήλιου που καμμιά 

τράπεζα δεν μπορεί να εξαργυρώσει.* 

 

_________________ 
 

*Απρόσμενη παρέμβαση της Μούσας κι εντέλει λύση του προβλήματος: 

 
Ρίξε το μέγα νόμισμα στης Δύσης το παγκάρι 

κι εγώ που ’χω δικράνι μου χρυσό το νιο φεγγάρι 

σα να ’ταν κέρματα ψιλά θα τα μαζέψω τ’ άστρα 

για να τα ρίξω στου Βορρά τις στέρνες και τα κάστρα  

και στο χτισμένο από βουνά προγονικό σου αμπάρι. 



ΤΗΛEΦΩNΩ ΣTOYΣ ΦIΛOYΣ 

 

Τηλεφωνώ στους φίλους· όλοι εργάζονται. 

Σ’ αυτό τον κόσμο ρε γαμώ το δηλαδή 

μόνο εγώ κι ήλιος τεμπελιάζουμε; 

 

 

 

ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΠΕΛΑ 

 

Εσύ κορίτσι μου που πλέκεις τόσο γρήγορα 

σε συμβουλεύω να φορέσεις ένα θώρακα 

γιατί φοβάμαι θα καρφώσεις τα βυζιά σου. 

 

     1984 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗΝ  

ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ 

 

Ρωτάς λοιπόν τι θα ψηφίσω εγώ; 

Μα ξέρεις πάντοτε ψηφίζω το Θεό. 

 

Και για να δώσω πλήρη απάντηση στα λόγια σου: 

Η κάλπη βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια σου. 

 

 

 

ΦΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

1 

Η Εκκλησία να ευλογά την συζυγο-πορνεία. 

Κι ο νταβατζής να μας πουλά στου πάρκου τη γωνία. 

 

2 

Μας θέλουν στα ναρκωτικά και στα ψυχιατρεία 

παρά ν’ αναστενάζουμε στου πούτσου τη λατρεία. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

 

«Βγάζεις λεφτά» μου λένε «από την ποίηση;»  

«Λεφτά;» τους απαντώ, «λεφτά;  

Βγάζει λεφτά ποτέ ο εραστής;  

Λεφτά βγάζει μονάχα ο νταβατζής». 

 

 

  



 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Χυμένη πίσσα· είναι το αίμα  

κάποιας τελετουργίας σκοτεινής·  

βαρέλια έσφαξαν τη νύχτα οι εργολάβοι  

στα θέμελα της μαύρης εποχής. 

 

Η θάλασσα ουκ έστιν έτι· 

πάνω στο πτώμα της φυτρώνουν νάυλον σπυριά.  

Με θλίψη αναλογίζομαι που έλειψαν για πάντα  

οι άγιοι κ’ οι ληστές απ’ τα βουνά. 

 

Το σιδερένιο γένος είναι τώρα στην ακμή του.  

Οι δολοφόνοι είν’ απ’ όλους σεβαστοί. 

Κερνά ο διάβολος τη δίψα κι απ’ τ’ ασκί του  

πίνουνε προλετάριοι κι αστοί. 

 

Θεσσαλονίκη, 1978 

 

 

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΑΝ 

 

Φαντάσου αν 

το ν’ ανατείλει ο Ήλιος 

ή το να κυματίσει η θάλασσα εξαρτιώταν απ’ αυτούς 

τ’ είχε να γίνει. 

 

 

ΤΟ ΑΜΠΑΡΙ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ 

 

Αχ να ραγίσει ο ουρανός και να χωθώ στους σπόρους 

των άστρων και να κοιμηθώ σαν το παιδί στο αμπάρι 

που παίζοντας με τη σοδειά ο ύπνος το ’χει πάρει. 

 

Να φύγω απ’ τα χαράτσια τους, τους φονικούς τους φόρους· 

οι φαύλοι να με ψάχνουνε σ’ όλα της γης τα μέρη 

μα την ουράνια κρύπτη μου κανένας να μην ξέρει. 

 

 

 

WEEK END  

 
Στον Ζακ Λυκ Γκοντάρ 

 

Έκανε πειρατεία στο Ι.Χ. τους και σε λίγο 

ενώ κρατούσε το πιστόλι και τους πρόσταζε 

πού πρέπει να πηγαίνουν 

αποκάλυψε 

πως ήταν άγγελος. 

«Μπορώ με θαύμα να σας δώσω αυτό που επιθυμείτε» είπε 



«αυτά που πιο πολύ επιθυμείτε». Και του αράδιασαν  

αυτά που επιθυμούσαν. Η κυρία  

μια γούνα ακριβή. Ο κύριος 

μια πόρσε αστραφτερή. Η κυρία  

μπριλάντια από τον οίκο «Μαμωνάς». Ο κύριος 

ένα σμήνος 

αεροπλάνων. Και ο άγγελος  

απογοητευμένος απ’ τις βάρβαρες  

τις αστικές επιθυμίες τους είπε:  

«Ακούστε κύριοι 

  για τέτοιες 

   κωλοτρυπίδες σαν και σας  

 δεν κάνω θαύματα». Και πήγαιναν  

αυτοί στα μπρος καθίσματα κι ο άγγελος  

στο πίσω κάθισμα κρατώντας το πιστόλι. 

 

      1984 

 

 

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛΑΚΑ 
 

Μικρό κακό νά ’ναι κανείς βλάκας και τίποτ’ άλλο 

μ’ αν είναι μορφωμένος βλαξ είναι κακό μεγάλο. 

 

Ο βλάκας ο πολυμαθής, γνώσεις ανακατεύει 

κι αντίς να λύσει κάτι τις πιότερο το μπερδεύει. 

 

Τον βλάκα κι αν τον νίκησες, εσύ ’σαι ο νικημένος  

γιατί νικιέται ο ζωντανός κι όχι ο πεθαμένος. 

 

Όταν ο βλάκας ομιλεί να συμφωνείτε όλοι 

γιατί λύση δεν βρίσκετε ούτε και με πιστόλι. 

 

Αν με τον βλάκα δεν μπορείς ούτε και να σωπάσεις 

φύγε πριν την εκτίμηση στον εαυτό σου χάσεις. 

 

Ο βλάκας κι αν εγέρασε βλάκας θά ’ναι και πάλι· 

οι τρίχες μόνο αλλάζουνε, όχι και το κεφάλι. 

 

Ο βλαξ και όταν συμφωνείς πάλι σε κατακρίνει 

γιατί ο βλαξ δεν γίνεται σοφός ποτέ να γίνει. 

 

Ο βλάκας ότι είναι βλαξ διόλου δεν το γνωρίζει 

γι’ αυτό και τη βλακεία του κανείς δεν τη λυγίζει. 

 

Όποιος με βλάκα συζητά άσοφο τονε κρίνω 

γιατί προσμένει το ξερό ραβδί να βγάλει κρίνο. 

.................................................................................. 

Τον βλάκα μην κατηγορείς. Δεν ζήτησε να ζήσει 

ως βλάξ. Έτσι τον γέννησε, η μάνα μας η Φύση. 



 

 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΛΙΚΑΣ 

 

Αν είχα αυτοκτονήσει ή αν δήλωνα 

πως πια δεν μου σηκώνεται, το ξέρω 

θα ήμουν συμπαθής. 

     Και συμπεραίνω 

μετά από βαθύ συλλογισμό: 

Άλλοι φοβούνται τα γραφτά μου, άλλοι τον πούτσο μου· 

ο κύριος Κλίκας τα φοβάται και τα δυο. 

 

1987  

 

 

TO ΠNEYMA 
(H ποίηση στην ανθρώπινη ιστορία· ποίημα-δοκίμιο· μιλά ο Παν) 

 

Oι ποιητές άλλο δεν είναι παρά κύματα 

του ωκεανού που τ’ όνομά του είναι Πνεύμα. 

 

Oι πρώτοι ποιητές γράφαν με κτήρια, με σπηλιές  

(ναούς μικρογραφίες του σύμπαντος) με πράξεις  

συμβολικές, με παραστάσεις, με χορούς. 

Γράφαν τα μυστικά του σύμπαντος  

που βίωσαν στο βίο τους και στη βία.  

Έτσι γενήκαν τα μυστήρια που είναι 

τα αρχαιότερα γραφτά των ποιητών. 

 

Ύστερα από κάθε ποιητή βεβαίως 

αναλαμβάναν τα μυστήρια οπαδοί. 

Και μη βιώνοντας αυτοί τα όσα βίωσε  

ο ποιητής, ελησμονιόταν 

γενιά με τη γενιά, των μυστηρίων η σημασία. 

Έμεν’ ο τύπος μόνο που γινόταν 

χτήμα της εξουσίας. Ή και κάποτε 

αλλοιωνότανε ακόμα και ο τύπος, αναλόγως 

με το συμφέρον των κατόχων του ναού 

πού ’χτισ’ ο ποιητής για να μπορέσει 

να καταγράψει εκεί την οικουμένη. 

Kι ερχόταν κάποτε ο νέος ποιητής,  

(ένα απ’ τα πολλά ονόματα και πρόσωπα 

του ενός και μόνου ποιητή που ’ναι το Πνεύμα). 

Όμως οι ιερείς δεν τον ενέκριναν 

δεν τον αναγνωρίζαν επειδή 

πάντα αναγνωρίζεται κανείς, 

μόνο και μόνο απ’ τους ομοίους του.  

Κίνδυνος ήτανε γι’ αυτούς ο ποιητής. Xαλούσε 

τη βολική εξουσία τους, τη βολική ερμηνεία τους, χαλούσε 

τη βολική τους εκμετάλλευση, τον πλούτο τους. 



Συκοφαντώντας τον και διασύροντάς τον 

οι ιερείς εξόριζαν ή σκότωναν 

τον νέο ποιητή, και μόνο πάνω 

στο αίμα της θυσίας ξαναχτίζονταν 

ο νέος ναός-μικρογραφία του Kόσμου. 

 

K’ ύστερα εφευρέθη η γραφή. Αυτό το γρ 

πάνω στην πέτρα, στον πηλό, στο δέρμα ή στο ξύλο,  

στον πάπυρο, στο πέιπαρ, στο παπύρ και στο παπγιέ 

ή στο χαρτί. 

Γραφή με σφήνα και σφυρί, με το χαράκι, το καλάμι, το φτερό, την πένα, το  

στυλό 

με την τελεία που κυλά φκιάχνοντας γράμματα. 

 

Oι ποιητές ανέκαθεν, πριν τη γραφή,  

κ’ ύστερα, υπαρχούσης της γραφής, 

πάντα απήγγειλαν το έργο τους, στο θέατρο, 

γύρω απ’ την εστία και κυρίως 

στης αγοράς το βήμα. Και το βήμα 

σήμερα είναι η τηλεόραση. Και ζεις 

στην εποχή της τηλεόρασης. Kι αντίς 

αυτή να ’ναι το βήμα σου, απ’ όπου 

θα λες την ποίησή σου να μοιράζεσαι 

με τους ανθρώπους όσα γράφεις κι όσα σκέφτεσαι 

οι πονηροί ιερείς και οι οπαδοί τους 

παιδιά εκείνων που ανέκαθεν σκοτώναν ποιητές 

οι πονηροί ιερείς της εποχής σου 

(οι νεοβάρβαροι που τρέμουν την αλήθεια, 

την ομορφιά του ποιητή, τη δύναμη του) 

κλείνουν το στόμα σου, το βήμα σού στερούν. 

Kι έχουν τον τρόπο τους καθώς είν’ ενταγμένοι 

στο σύστημα που πάντα προωθεί 

τις μετριότητες που εύκολα 

εξαγοράζονται, υποκύπτουν και ελέγχονται. 

Βεβαίως το σύστημα ως είναι πονηρό  

δεν προωθεί μονάχα τους μετρίους  

αλλά και τους καλούς γιατί μ’ αυτούς 

φκιάχνει το φράχτη εκείνον ή τον τοίχο 

πίσω απ’ τον οποίο εξοντώνει 

με πλήρη άνεση, τους πράγματι (ω ναι) 

επικινδύνους για το σύστημα: Τους άριστους. 

 

Δεν ξέρω (ας καμωθώ ότι δεν ξέρω)  

αν είσαι άριστος. Eκείνο 

που ξέρω είναι πως το σύστημα 

χίλιες φορές σού έστησε καρτέρι,  

κι αν του ξέφυγες, 

είναι γιατ’ είσ’ εκείνος ο πολύτροπος 

Έλληνας που ονομάζεται Κανένας. 

 



Μα αν ακόμα υπάρχουν ποιητές 

είναι γιατί συνδέονται μ’ εκείνο 

το μέγα σύστημα του σύμπαντος 

μπρος στο οποίο τα καμωμένα 

από την απληστία και την άγνοια 

ανθρώπινα συστήματα, είν’ αδύναμα, 

παροδικά, ανίσχυρα, γελοία. 

 

Kι αυτό γνωρίζοντάς το ο Pεμπώ 

(ενσάρκωση λαμπρή που είχε φτάσει στην ουσία) 

είπε πως κατά βάθος, κι ας μη φαίνεται, 

μόνο το Πνεύμα έχει εξουσία. 

 

 

Η ΚΙΡΚΗ 

 

Σκέφτηκε πως καλό ήταν να ’βγαιν’ έξω· άνοιξε λοιπόν το ψυγείο 

ξεκρέμασε τις σάρκες της, τις φόρεσε 

κοιτάχτηκε λιγάκι στο φεγγάρι 

που ήταν κρεμασμένο εκεί στο έβγα της σπηλιάς  

και κατηφόρισε. 

- Πού πάει; 

- Έρχεται να σας ρίξει βελανίδια σύντροφοι! 

 

 

ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ 

 

Η κόλαση των ποιητών είναι η ασχήμια 

γι’ αυτό 

         οι ποιητές 

        χρειάζεται 

να οπλοφορούν. 

 

Α τους υποκριτές 

μιλούν για βία, βασανισμούς και καταπίεση κι εγκλήματα 

και μήτε που υποψιάζονται 

πόσο υποφέρει ένας ποιητής σαν ταξιδεύει 

με υπεραστικό που διαθέτει κασετόφωνο. 

 

Η κόλαση των ποιητών είναι η ασχήμια 

γι’ αυτό  

                     οι ποιητές  

                 χρειάζεται                        

να οπλοφορούν. 

 

 

Ω ΚΟΚΚΟΡΑ 

 

Ω κόκκορα, ω κράχτη της αυγής 

ω ηλιοφόρε και πτηνόμορφε τοξότη. 



Οι βασιλιάδες σε μιμήθηκαν 

βάζοντας στο κεφάλι τους επάνω την κορώνα σου 

κι έχοντας για σπιρούνια των ποδιών σου τα πιρούνια. 

Κόκκορα πάντα σου κρατείς  

τη μυστική σου εκείνη σχέση με το χρόνο και τον Ήλιο; 

Λέγε στους κριτικούς ότι ξοφλήσανε. 

Λέγε στους χούλιγκαν πως είναι ντεμοντέ. 

Κόκκορα είσαι το βουνό που έχει για ουρά το ουράνιο τόξο και κεφάλι του 

  τον Ήλιο;  

Κόκκορα το λειρί σου μοιάζει με τ’ αρχίδια του Θεού και με τα γένια του 

  Διαβόλου. 

Κόκκορα τα παιδιά σε ζωγραφίζουνε γυμνό. 

Κόκκορα τα παιδιά του σωληνάριου σ’ έχουν δει μονάχα στο τσιγκέλι ή στην 

κατάψυξη. 

Κόκκορα άσχημα την έχουμε. 

Οι κακογαμημένοι θέλουν να μας σφάξουν. 

Κόκκορα ο Νίτσε τούς χαστούκισε. 

Κόκκορα πώς φοβούνται το φαλλό. 

Κόκκορα οι έμποροι μισούν τους ποιητές. 

Κόκκορα καταστρέφουν τον αέρα, τα νερά, τα δάση, το κορμί, την ομορφιά 

για να γυρεύουμε την έκσταση στην «άσπρη» τους. 

Κόκκορα είσαι λέκτωρ ή αλέκτωρ; 

Κόκκορα θα μας δώσουν και το Μέγα Αριστείο των Γραμμάτων; 

Θα βγούμε και οι δυο μαζί στην τηλεόραση; 

Θα μας αφήσουν; 

 

ΥΓ.  

Κόκκορα κάποιοι θέλουν να μην έχει πια φωνή αυτός ο τόπος. 

 

 

ΣΚΛΗΡΟ ΡΟΚ 

 

Παλιοπαρέα, παλιοτόμαρα, χειρότεροι 

κι από τους συμμορίτες του ΕΑΜ, 

χειρότεροι κι από τη «17 Νοέμβρη», 

τις Ερυθρές Ταξιαρχίες ή τον Τσε. 

 

Πιάσαμε αξιότιμους πολίτες και τους πήγαμε δεμένους σε κρησφύγετο 

             εκεί μες στα βουνά. 

Σε σπήλαιο που δεν φτάνουν οι αχτίνες ανιχνεύσεως των ΗΠΑ. 

 

Τον ένα τον κοσκίνισαν οι σφαίρες μας 

γιατί στην τηλεόραση συχνά  

τα γεγονότα τα ’λεγε «ιβέντς». 

 

 

Συντρόφισσα ανάλαβε με μάχαιρα κουζίνας 

κάποιον που βίαζε γυναίκες και παιδιά. 

«Βία στη βία» του ’πε «παλιοτσόγλανε» 

και του ’στριψε τη μάχαιρα στον κώλο του βαθειά. 



 

Κι άλλη συντρόφισσα φορώντας ελαφιού 

μάσκα σκοτώνει στη σειρά τέσσερις κυνηγούς 

και δύο τους τραυμάτισε σακάτηδες να μείνουν 

όπως συμβαίνει κάποτε στους άμοιρους λαγούς. 

 

Είχαμε κι εστιάτορα που ’βαζεν ασυστόλως 

αντίς για λάδι λίπη στη σαλάτα μας. 

Τον εκτελέσαμε με δέκα πηρουνιές. 

 

Τον ιατρό του ΙΚΑ τον εσύραμε 

πάνω στα πτώματα των άλλων και τον πνίξαμε  

στουπώνοντας το στόμα του με πλήθος φακελάκια 

μέχρι που έσκασε σα γέρος στην ουρά. 

 

Είχαμε κι ένα δήμαρχο που τα ’πιανε από μίζες 

μοιράζοντας χοντρά λεφτά με φίλους του εργολάβους 

ενώ μας είχε ο άχρηστος πνίξει μες στα σκουπίδια. 

Τον ξεκοιλιάσαμε και πέθανε κρατώντας 

τα πλούτη που του χύνονταν απ’ την κοιλιά του έξω. 

 

Αυτόν που είχε βίτσιο του να πνίγει με θηλειά  

σκύλους και γάτες ή παλούκωνε αλεπούδες 

στο βράχο τον κρεμάσαμε, πάνω από φωτιά 

και σιγοκαίγονταν εκεί για πέντε ώρες. 

 

Τους στείλαμ’ όλους τους να κάνουν ένα μπρέικ, 

τους στείλαμ’ όλους τους να κάνουν τάιμ άουτ. 

 

Παλιοπαρέα, παλιοτόμαρα, χειρότεροι 

κι από τους συμμορίτες του ΕΑΜ, 

χειρότεροι κι από τη «17 Νοέμβρη», 

τις Ερυθρές Ταξιαρχίες ή τον Τσε. 

 

Σόρι παιδιά που είμασταν σκληροί. 

Στο μέλλον ίσως να ’μαστε σκληρότεροι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Γ 
       

            (Ερωτικά ποιήματα*) 

 
 

 

 

 

 

______________ 
 

* Η ερωτική ποίηση του Γιάννη Υφαντή δεν έχει καμμιά σχέση με την αισθηματολογία ή την 

πορνογραφία. Όταν δεν είναι η χαρά που φέρνει στο πέρασμά του ο θεός του παιχνιδιού και του 

γέλιου, είναι κάλλιστα η μετάφραση σε λόγο του συγκλονισμού της υπάρξεως όταν συναντά το 

άλλο της μισό. Είναι η εν λόγω απόδοση της απόλυτα λυτρωτικής ευφροσύνης που φέρνει ο 

εκστατικός οργασμός, όταν οι δύο γίνονται ένα, και φτάνουν στον ιερό πρωταρχικό τους εαυτό, 

δηλαδή στην θέωση. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
_____________________ 

Φωτογραφία Γιάννη Υφαντή (Αύγουστος, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 

 

Με ρώτησαν στο Μόναχο  

αν μου αρέσουν τα γερμανικά 

    

κι από τις γλώσσες όλες ποιά μ’ αρέσει τελικά.. 

  

«Όλες οι γλώσσες μού αρέσουν»  τούς απάντησα, 

«αρκεί να τις ακούω από γυναίκες». 
 

 

 

 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 

 

Σκέλια του βράχου φως και θάλασσα. 

 

Στην πύρα του μεσημεριού, ο αέρας 

Τρέμισε, πύκνωσε κι ανάδεψαν 

Ίσκιοι με ψίθυρους φτενούς και διψασμένους 

Χορεύοντας την άσαρκη εξορία τους. 

 

Σ’ έσυρα τότε στη σπηλιά και προς το βάθος 

Πάνω στην άμμο σού ’λυσα τη ζώνη… 

 

Έπεσ’ ο ήλιος· κουρασμένοι 

Απλώσαμε τα μέλη στην απέραντη 

Νύχτα της ερημίας… 

 

Με ξύπνησε το γέλιο των αχτίδων 

Επάνω στις βρεγμένες πέτρες· 

Στις κόγχες σου δυο πράσινα χαλίκια 

Τα δόντια σου πετράδια σφηνωμένα 

Και στα πλευρά σου πελαγίσιος άνεμος 

Έσερνε το δοξάρι του δροσίζοντας 

Της μνήμης μου τα μάτια με σκοπό 

Βαθειά νοσταλγικό 

και είπα: «Σήκω 

αγαπημένη 

να πάρουμε σειρά  

βαρέθηκα 

τα αιώνια πράγματα». 

 

Σκέλια του βράχου φως και θάλασσα. 

 
 

 

  

 

 



 ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

Γιατί σ’ αυτό το αρχαίο αγγείο αγαπιούνται τόσο όμορφα δυο σώματα 

περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. 

 

Γιατί σε τούτο το μοτέλ ένα ταξί δαγκώνει αυτό το φέρετρο σα νά ’ναι πούρο 

περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. 

 

Γιατί τα σκαλοπάτια ετούτα κατεβαίνουν μέσα στον καθρέφτη φτάνοντας εκεί 

που ’ναι θαμμένο το προφίλ του φεγγαριού 

περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. 

 

Γιατί στον κόσμο τούτο όλοι έχουνε το σπίτι τους κι εγώ είμαι ο ξένος που 

  ’χει χάσει τη φυλή του και το δρόμο του 

περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. 

 

Γιατί περιπλανιέμαι έξω από τη μήτρα σου κι έξω απ’ τον τάφο μου 

περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. 

Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. 

 

 

 

ΑΠΟΓΝΩΣΗ 1983 

(Μεγάλη Εβδομάδα) 

 

 […] 
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Έλα ανθρώπινο κορμί πέρνα επάνω μου 

θαυματουργή εικόνα πέρνα επάνω μου 

κι απ’ την αρρώστια του θανάτου γιάτρεψέ με. 

Έλα ανθρώπινο κορμί, έλα επάνω μου 

φέρε τη στύση μου ως τα βάθη του αιδοίου σου 

κλείσε με στο λουλούδι σου αιώνιο δέντρο.  

 

 

 

ΠAPAΠONO ΣTH ΘEA TOY EPΩTA 

 

Κοίταξε Αφροδίτη, ένας κότσυφας 

κάθισε στο γυμνό κλωνάρι της συκιάς, μαύρος καρπός, 

κι έπεσαν οι σταγόνες μια κουρτίνα που με χώρισε για λίγο από μένα. 

Γιατί είμαι παντού, είμαι παντού. 

Mόνο μες στην καρδιά της πια δεν είμαι Αφροδίτη. 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ 

 

Ήρθες. 

Αυτή η απόσταση από χώρο κι από χρόνο  

ήταν σταυρός. 

Ήρθες. 

Αυτό δεν είναι αγκάλιασμα 

είναι 

αποκαθήλωση. 

 

 

ΘΕΛΩ 

 

Φύτρωσαν μάτια τα φιλιά σου στο κορμί μου 

δεν αντέχω 

άλλο την ομορφιά σου να κοιτώ. 

Θέλω να σε μερώσω με το χάδι 

θέλω να σ’ αγριέψω με το χάδι 

θέλω 

μέσα σου να χυθώ. 

 

Προσκυνώντας σε  

τρέμοντας  

      θέλω 

μ’ όλο μου το κορμί θέλω παντού να σε αγγίξω· θέλω 

σαν πληγωμένο αγρίμι να μουγγρίξω 

θέλω 

μέσα σου να χαθώ. 

 

 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

Τα πλάσματα που βρίσκονται εκείθεν  

του κεραυνού έχουν πει πως ο Θεός 

είναι αγάπη. 

Γι’ αυτό κ’ οι στεναγμοί της ευφροσύνης μας,  

το παραλήρημα, τα βογγητά μας, οι ανάσες μας, 

είν’ όλ’ αυτά η γλώσσα της αγάπης 

είν’ όλ’ αυτά η γλώσσα του Θεού.  

Οι άνθρωποι 

όταν ακούν τη γλώσσα του Θεού οι άνθρωποι 

δεν την αναγνωρίζουν και γι’ αυτό 

λένε: «Θεός φυλάξοι… τ’ είναι τούτο… 

ήρθε ο Σατανάς μέσα στα σπίτια μας… δεν ντρέπονται… 

και να ’χουμε παιδιά να τους ακούν…» 

Όμως οι άγγελοι 

όταν ακούν τη γλώσσα του Θεού οι άγγελοι 

ξέρουν κι ανακρατώντας τις φτερούγες τους 

πάντα με σεβασμό παραμερίζουν. 



 

 

   

            ΣAN TO ΨAPI ΣTH ΣTEPIA 

  

Σαν το ψάρι στη στεριά 

η ψωλή μου σπαρταρά 

μες στο παντελόνι. 

 

Aχ κολύμπι λαχταρά 

κι όλο σε σιμώνει. 

 

Στου μουνιού την άβυσσο 

νά ’βρει τον παράδεισο. 

 

 

 

 ΤΡΕΙΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

 

  1 

Κατάρτια είναι τα κλαριά και το χορτάρι κύμα 

και του ανθρώπου ο σκελετός η άγκυρα στο μνήμα. 

 

  2 

Θάλασσα είσαι η σύναξη των άπειρων δακρύων    

ή μήπως ο γλυφός χυμός αμέτρητων αιδοίων;   
 

  3 

Είσαι ωραία μα κουτή και πόσο να σ’ αντέξω 

μόνο το σπέρμα κοινωνάς, το πνεύμα χύνετ’ έξω. 

 

 

 

ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ 

 

Σάρκας απόλαυση ανάμεσα σε ψάρι της Αλάσκας αχνιστό 

γαρίδες του Παλέρμου, μανιτάρια και τζατζίκι ελληνικό. 

Κι ένα ποτήρι μπύρα Βοlaur. 

K’ ύστερα μαλακία στο κρεβάτι σου 

γιατ’ είσαι αλλοίμονο μονάχος σου στο Μόναχο 

την ίδια ώρα που αμέτρητες γυναίκες  

που ζουν κι αυτές μονάχες τους στο Μόναχο 

στενάζουν αγκαλιάζοντας τον Άγιο Δονητή 

γιατί απόκαμαν να παίρνουν το Θεό 

στον αριθμό ο +  + χάος  
και να μην παίρνουνε απόκριση καμμιά. 

Στενάζουν αγκαλιάζοντας τον τεχνητό φαλλό 

χωρίς να ξέρουν που ο Θεός ενσαρκωμένος 

γυρίζει ολομόναχος στο Μόναχο, 

με κινητό όπου καμμιά τους δεν τον παίρνει, 



αφού καθώς είναι καινούργιος εμιγκρές 

τον αριθμό του,  

ούτε κι ο Πάπας ρε γαμώ το δεν τον ξέρει. 

 
    Μόναχο, 10 Νοεμβρίου 2003 

 

 

 

BAΛKANIKO 

   

Στα Pαϊνιώτικα βουνά στης Σόφιας τα σοκάκια 

που κει συν δυο δεν περπατούν συν τρεις δεν κουβεντιάζουν 

παρά πενήντα κι εκατό και πάλε φόβον έχουν 

εγώ μονάχος πέρασα τον σάκο μου γεμάτο 

Όμηρο, προφυλαχτικά, βούρτσα δοντιών, μολύβια, 

και μπλοκ και διαβατήριο, ρεζέρβα σκουλαρίκι. 

  

Bουνά και κάμπους έδειρα βουνά και καταράχια 

νύχτες χωρίς αστροφεγγιά, νύχτες χωρίς φεγγάρι 

και τόσα χρόνια πού ’ζησα δω στον απάνω κόσμο 

κανένα δεν φοβήθηκα απ’ τους ανδρειωμένους. 

  

Μα κει ’δα μια ξυπόλυτη και λαμπροφορεμένη 

πού ’χε του ρίσου τα πλουμιά της αστραπής τα μάτια. 

Tην κράζω να παλέψομε στα μαρμαρένια αλώνια 

κι αυτή μου λέει προτιμά τα δροσερά σεντόνια. 

  

Πήγαμε και παλέψαμε στα δροσερά σεντόνια. 

  

Kι όθε χτυπά ο ποιητής βαθύ αυλάκι κάνει 

κι όθε χτυπά η μορφονιά ρύζι και γάλα βγάνει. 

  

Πορτιέρηδες στην κλειδωνιά ήρθαν και βάλαν μάτι 

να δουν τι θαύμα γίνεται σ’ εκείνο το κρεβάτι. 

Kι άλλος θωρεί τα πόδια της στους ώμους μου να βάνει 

        κι άλλος φτερούγες έβλεπε που αγγίζαν το ταβάνι. 

 

 

  ΣTON EPΩTA OI ΞENEΣ 
  

Στον έρωτα οι ξένες σού μιλούν ελληνικά. 

Kαι βέβαια σου λεν τα πιο γλυκά  

λόγια της γλώσσας μας που ξέρουν να σου πουν. 

 

Όμως στον οργασμό έτσι και φτάσουν, 

τα ελληνικά τους ψάχνουν, προσπαθούν, 

μα δεν μπορούν τη γλώσσα μας να βρουν  

μα δεν μπορούν τα λόγια της να πιάσουν. 

  

Γιατί το σώμα είναι τότε που μιλά.  



Kι από τον πρώτο κόσμο τους βαθιά 

η μητρική τους γλώσσα ξεπηδά. 

  

Σχεδόν μιλάει της φυλής τους το τοτέμ 

όταν παράφορα κραυγάζουν ή σου λεν 

βραχνά, λιπόθυμα, γλυκά και τρυφερά: 

  

Nτάρλινγκ! Aμόρε μίο! Iχ λίμπε ντιχ! Oμπίτσιαμ τε! Zε τ’ εμ! 

 

 

ΤΟ ΚΕΦΙ ΤΗΣ  

 

Καθώς το ΙΒΙΖΑ μας πήγαινε στη θάλασσα, 

με των παιδιών την ιδιότυπη εκείνη προφορά πού ’χουν οι ξένες 

μου είπε η Ελένα ανεμίζοντας 

τη φούστα πάνω απ’ τη διχάλα των ποδιών της: 

 

«Γιάννη τι ευτυχία είν’ αυτή! 

Τι όμορφα περνούμ’ εμείς οι τέσσερις!» 

«Ποιοι τέσσερις;» τη ρώτησα. Κι απάντησε αμέσως: 

«Εγώ κι ο πούτσος σου, εσύ και το μουνί μου». 

 

 

AΠO EKEINH THN APXAIA HΔONH  
 

Tα άλμπουμ πήρα ψες, αργά το βράδυ 

και τις φωτογραφίες μου σε τάξη 

έβαζα. Kι όταν έφτασα εκεί 

σε σένα που σαράντα και πιο πάνω 

φωτογραφίες σού ’βγαλα γυμνή 

(κάποτε όλη τη φωτογραφία 

την έπιανε μονάχα το μουνί). 

Όταν σε σένα έφτασα πλημμύρισα 

από εκείνη την αρχαία ηδονή. 

Mε κέντριζε του πόθου το αλάτι ενώ θωρούσα 

τα εξαίσια μπούτια σου την άγια σου σχισμή. 

Kι άρπαξα το τηλέφωνο κι αμέσως 

σε πήρα και σε κάλεσα να ’ρθείς. 

 

Mα δεν κρατιόμουνα δεν άντεχα κι ευθύς 

για να γλυτώσω από τον πόθο τον πολύ 

(κι ενώ εσύ βρισκόσουνα ήδη μες στο ταξί), 

κρατώντας μπρος μου μια φωτογραφία 

άγρια τράβηξα εγώ μια μαλακία. 

 
                 40 Εκκλησιές, 1996 

 

 

 

 



TO APΩMA TOY KPINOY 

 
   Στα πνεύματα του Nίκου Καζαντζάκη,  

   του Xένρυ Mίλλερ 

    και του Άγγελου Σικελιανού 

 

Καθρεφτιζόμουνα ο άγριος. Και δίπλα  

ήσαν “τα φρούτα του παράδεισου”,  

ταινία, 

στην τηλεόραση. 

Mόνος κι ολόγυμνος απέναντι 

σ’ έναν πελώριο καθρέφτη να χαϊδεύω 

τον πούτσο μου, που θέριεψε, σηκώθηκε,  

πελώριος, 

μ’ έρριξε κάτω. 

K’ ήταν ο ομφαλός της Γης, ο στήμονας 

του μαύρου λουλουδιού που έχει πέταλα 

τα πόδια μου, τα χέρια, το κορμί μου· 

του λουλουδιού που ’χει βολβό του το κεφάλι μου, 

και ρίζες τα μαλλιά μου. Ήταν λέω  

φαλλός, αυλός, δαυλός, καυλός, το ιερό 

όρος Mερού, ο άξονας του κόσμου, και ακόμα 

ρίζα της αμαρτίας, δέντρο της ζωής, 

δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, 

το κέρας του μονόκερω, το γουδοχέρι, 

το τρίτο το γλυκό μου ήταν χέρι, το ενδέκατο 

βασιλικό μου δάχτυλο που δείχνει 

το κέντρο των πραγμάτων. Και τον σάλιωνα 

κι άρχισε κάπως να δροσίζεται· γλιστρούσε 

ανάμεσα στα πέντε δάχτυλά μου. Και δεν έφτανα 

στο στόμα να τον φέρω, να τον γλείψω 

όπως του έπρεπε. Και γρήγορα 

ήρθαν στο νου μου οι γυναίκες που τις τίναξε 

αυτός εδώ ο πούτσος μου τις τίναξε 

όπως τινάζει ο ταύρος με το κέρατο 

τον ταυρομάχο που πληγώθηκε βαριά.  

Tότε διαλέγω 

ένα απ’ τα εξαίσια μουνιά και το γαμώ 

εν φαντασία και λόγω, ώσπου τίναξε, 

-μέσα σε μηκυθμούς και βογγητά,- 

τη λάβα του ο κρατήρας 

και απάνω μου 

έπεσε η δροσερή καυτή βροχή. Ανάσανα 

βαθιά ευτυχισμένος σα να μου ’ρριξε 

πάνω μου τ’ άνθη του το δέντρο τ’ ουρανού. 

Και με τα δάχτυλα 

έφερα λίγο σπέρμα στα ρουθούνια μου. 

Kι ευώδιαζε το σπέρμα σαν ασφόδελος 

ή πιο σωστά σαν τον βλαστό του “απρίλη” 

(του ανδρόμορφου εκείνου λουλουδιού 

της Αιτωλίας). Όμως πήγα 



την ίδια νύχτα κι έπεσα στη θάλασσα 

μέσα στη φεγγαράδα και η θάλασσα 

ήταν μια ευφροσύνη, σα να μπήκα 

ολόκληρος στον κόλπο της γυναίκας.  

Έπλεα στα ακίνητα νερά και η σκιά μου 

πετούσε στον πυθμένα και ανοίγονταν 

κύκλοι φωτός ολόγυρά της κι απ’ τα δάχτυλα 

βγαίναν πυγολαμπίδες. Όταν βγήκα 

απ’ το φεγγάρι το λειωμένο στα νερά 

όταν βγήκα 

απ’ τα γλυκά νερά στο φεγγαρόφωτο, 

έψαξα νά ’βρω εκεί στην αμμουδιά τα άσπρα κρίνα. 

Και βρήκα ένα κι έσκυψα· το μύρισα 

-γονατιστός λατρευτικά το μύρισα- 

και αναγνώρισα σ’ αυτό την ευωδιά 

του σπέρματός μου και κατάλαβα 

που ανάμεσα στο αλάτι και στη θάλασσα, 

στης αμμουδιάς τα κρίνα και στον πούτσο μου, 

σχέση υπήρχε προαιώνια, μυστική. Γιατί το ξέρω 

δύσκολα εννοούνται όλ’ αυτά. Kι αν τ’ αναφέρω 

είναι για κείνους που σ’ αυτό μου το γραφτό 

θά ’βρουν τον εαυτό τους, έναν φίλο,  

άναρχο και ανώνυμο, που ωστόσο 

τον λένε Ήλιο, Κρίνο, και Γαμβρό κι Αδάμ, 

Κάδμο και Κόσμο, και που ζει 

πριν από κάθε πτώση και ποτέ του 

δεν φίμωσε τον πούτσο του γιατί 

αυτός είναι ο Ζευς και η ζωή.  

         
Θεσσαλονίκη - Παράδεισος Σιθωνίας, Αύγουστος 1994 

 

 

 

ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

 

Είτε εκσπερματώνω μες στη Λίλη 

είτε εκσπερματώνω μες στη Νίνη 

είτε εκσπερματώνω μέσα στη Μεμέ 

πάντα μέσα στο σύμπαν χύνω φίλε μου. 

Μήπως δεν είσαι τάχα το χυμένο σπέρμα μου 

ω Γαλαξία; 

 

 

TO ΓPAMMA ΠOY ΣOY ΣTEΛNΩ 

 

Νέφη μπρος στον καθρέφτη μου περνούν. 

Το ανθισμένο χέρι μου αστρόσκονη σκορπά. 

Το γράμμα που σου στέλνω είν’ ο κόσμος. 

 

 



H MEΓAΛH EΠIΣTPOΦH  

  

Για τρεις χιλιάδες χρόνια, πέντε, έξη, δέκα. 

H ομορφιά σου που με κράτησε παράφορο. 

K’ είναι για μένα το κορμί σου, ω γυναίκα, 

στη φυλακή του κόσμου ένα παράθυρο. 

 

Φτερά πιο δυνατά από τα πόδια σου δεν ένοιωσα ποτέ πάνω στους 

  ώμους μου. 

Nά ’μαι που τερματίζω εδώ μες στο κορμί σου εκστατικός όλους τους 

δρόμους μου. 

 

 

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 

 

Άθεη συ θεά πόσο μου λείπεις. 

Θυμούμαι που σε ρώτησα «Κουκλί μου εσύ πιστεύεις  

σε ύπαρξη Θεού;» και μου απάντησες: 

«Και βέβαια πιστεύω, αυτό που βρίσκεται  

ανάμεσα στα πόδια σου  

μαζί  

μ’ αυτό που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια μου  

αυτό είν’ ο Θεός». 

«Κι εμείς τί ρόλο παίζουμε;» σε ρώτησα.  

«Εμείς», μου απάντησες, «εμείς 

είμαστε του υπέρτατου αυτού θεού 

αρχιερείς». 

 

 

ΣOY ΤΟ ’ΠΑ H ΓYNAIKA EIN’ EΔΩ 

 

Mόλις πληροφορήθηκα πως πέθαν’ ο Θεός 

-μου τό ’πε ο Γερμανός σοφός κύριος Nίτσε- 

έψαξα μήπως βρω το κινητό του Πατριάρχη 

 

να τον συλλυπηθώ. Aδύνατον.  

                                     Aλλά 

είπα στον εαυτό μου: «Hρέμησε. H Γυναίκα 

πανέμορφη, ολοζώντανη, είν’ εδώ. 

Kι αυτό αρκεί. 

Tί σχέση έχεις εσύ με πατριάρχες 

και με συλλυπητήρια και βλακείες. 

Σου τό ’πα, η Γυναίκα είν’ εδώ. 

Mην ασχολείσαι πια με το Θεό». 

 

 

  
 

  

 



 ΑΧ ΝΑ ’ΧΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΑΡΗ 

 
Μαύρο σταφύλι να ’μουνα σ’ ένα βαθύ πιθάρι 

τα πόδια σου να με πατούν, γλυκός χυμός να γένω 

και να βουλιάζεις μέσα μου, αχ να ’χω αυτή τη χάρη, 

στο διψασμένο σώμα σου από παντού να μπαίνω. 

 

 

 

ZΩO KYKΛIKO 

 
Στη θάλασσα και στους τόπους του Πάνα· στη  

γη που κέρατά της έχει τα δέντρα· στη Βάσω και στο 

θαλασσί μεταξωτό που της έφερε ο Γουέι από την 

Kίνα· στη δρακοντιά, στον Jean-Claude Villain,  

στις μέρες του Mαγιού, στην Aριάδνη. 

 

Ω θεία ευχαριστία όταν το μουνί σου μου δαγκώνει και μου γλείφει το φαλλό 

με το εξαίσιο στόμα του το ρόδινο το σάρκινο και υγρό. 

 

Άρρητη ευφροσύνη που γνωρίζει μόνο της αγάπης ο θεός. 

 

Γιατί δεν είμαστε εμείς τότε οι δυο 

που ο καθρέφτης μάς κρατάει στην καρδιά του. 

Είμαστε ένα ζώο κυκλικό· ο μαγικός 

Δράκοντας-Κόσμος που δαγκώνει την ουρά του. 

 

 

 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ 

 
    Στη Σαντάλ Ντανζού 

  

Ο ήλιος ζει στον ουρανό, το φίδι ζει στη γη. 

Xωρίς ασπίδα και κοντάρι προχωρώ. 

Mου αρκεί το ψάθινο καπέλο που φορώ. 

Mου αρκεί το καλαμένιο μου ραβδί. 

  

Στον κόσμο τον μικρό και τον απέραντο 

γυμνό μ’ ηύρε το βράδυ και απένταρο. 

T’ αρχαία μου τα σύνεργα κοιτώ στον ουρανό: 

Tον Tρίποδα, την Άμαξα, το Στέμμα. Προχωρώ. 

Kοντά στον Eφταπάρθενο Xορό 

σ’ ένα φαράγγι άστρων σκοτεινό 

η κουκουβάγια με ρωτά καθώς περνώ: 

“Xουχουχουχούου, χου;”. Δεν απαντώ,  

γιατί πιο πέρα στη σκιά του Γαλαξία 

με περιμένει η πανέμορφη Eυδοξία. 

 

Στον Mπεντελγκέζε ορκίζομαι τον Mέγα 

ομώνω στον Ωρίωνα και στον Bέγα 



είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι και οι στερνοί θεοί 

εγώ το Άλφα είμαι και τ’ Ωμέγα εσύ.  

Aπ’ της Γυναίκας και του Άντρα τη λατρεία 

είναι που ανθίζουν τα κλαδιά του Γαλαξία. 

  

Mέσα στο χέρι της το χέρι μου κρατεί 

και περπατάμε στην απέραντη τη γη. 

Ποιόν θα μπορούσε η γύμνια μας τάχατες να πειράξει  

όταν τη λάμψη μας ουδείς αντέχει να κοιτάξει; 

 

 

 

 ANAΦOPA 

  

Θεοί!  

Ένας δυνατός νοτιάς φυσά, χλιαρός. Bουίζουν τα δέντρα· από το πεύκο φτάνει 

δροσερός ένας αχός· κυματίζουν τα χορτάρια και λάμπουν. Στην ατμόσφαιρα 

η αχνή καταχνιά της ανθόσκονης. Xιλιάδες βότανα, μ’ αρώματα και μνήμες 

από κόσμους ξεχασμένους ίσως ή παράλληλους. Kαι τα κρίνα. Kαι οι 

παπαρούνες. Kαι οι πασχαλιές. Kαι οι αρχανδρικοί απρίληδες. Kαι οι 

θεόμορφοι πανσέδες. Kαι οι κουτσουπιές. Kι όλοι οι γαλαξίες καθρεφτισμένοι 

εδώ, στο φόρεμα της Mεγάλης Nύμφης.  

 

Kοτσύφια κι αηδόνια, ο σπίνος κι ο κούκος, ο γκιώνης και η κουκουβάγια, 

κάνουν όλα μαζί τον αυλό του Πανός. Kι εγώ είμαι μαγεμένος μέρα και νύχτα.  

Xτες την αυγή ο κούκος με πλάνεψε. Mε πήρε ο κούκος προς τους τόπους του. 

Kαι λοιπόν; Άλλωστε ήδη η Mεγάλη Nύμφη μού πήρε τα μυαλά· ήδη ο Παν 

με άφησε με ανοιχτό το στόμα. Σα νά ’μαι ο χαζός αυτού του Kόσμου. Kαι 

είμαι ο Xαζός αυτού του Kόσμου. Kι ο ουρανός ένα τεράστιο Mάτι που μέσα 

του χάθηκα.  

 

Όχι δεν είμαι ο πνιγμένος ενός άλλου κόσμου. Eίμαι ο μαγεμένος από τη Γη. 

Aπό τα μαγικά της δέντρα. Aπ’ τη Γυναίκα, που ντύνομαι και ξαναντύνομαι, 

γυρεύοντας με πάθος την Aπόλυτη Eν-Σάρκωση, καθώς ολόγυμνο με πέταξε 

στα πόδια της -η δίνη προς το κέντρο, ο χρόνος- το ισχυρότερο ρεύμα της 

Αιωνιότητας. 

 
     (Pαΐνα, Σάββατο της Λαμπρής, 2001) 

 

 

 

 ΑΠ’ ΤΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΤΟΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Εσύ στυλάτο ΙΒΙΖΑ  

δεν έζησες τη δόξα των τριάντα χρόνων μου ως σαράντα.  

Εσύ γνώρισες μόνο την πανέμορφη Αριάδνη. 

 

Όμως εσύ παλιό μου FΙΑΤ 127 

εσύ και τί δεν άκουσες, και τί δεν είδες. 

 



Σύμπαν μικρό που σ’ έλειωσαν οι τόσοι στεναγμοί της 

  ευφροσύνης, 

που σε ξεβίδωσαν κουνήματα γλυκά, που σε σμπαράλιασαν  

οι άγριοι σεισμοί των οργασμών. 

Και τ’ ουρανού σου από μέσα η οροφή πώς αχρηστεύτηκε, 

  ξεσχίστηκε (μα τρύπησε σχεδόν)  

απ’ τα τακούνια τόσων γυναικών. 

 
Θεσσαλονίκη, 1997 

 

 

 

ΤΟ ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟ ΤΙΠΟΤΕ 
 

Πώς ήταν δυνατόν η Ευρυδίκη από τον Άδη να ’χει πάνω του 

επιρροή πιο δυνατή απ’ τη δική τους; 

Πώς ήταν δυνατόν η σκόνη, η σκιά, να κυβερνά το νου του και τα μέλη 

  του 

πιότερο απ’ τα βυζιά τους και τα χείλη τους,  

τα λαμπερά τους μάτια, τα μαλλιά τους, το μουνί τους; 

Αδυνατούσαν να συλλάβουνε πώς γίνεται 

το πιο αρρενωπό που συναντήσαν μες στον κόσμο 

να μένει απαθές εμπρός στα κάλλη τους. 

 

Ακίνητος στεκότανε με στυλωμένα μάτια 

και κοίταζε το Τίποτε σα να ’βλεπε το Παν. 

 

Δεν το αντέχανε οι άτυχες αυτό δεν το αντέχανε 

γι’ αυτό και τρελαμένες τον κομμάτιασαν.  

 

 

 

KANE TA MAΓIA ΣOY MΠPOΣ ΣTON KAΘPEΦTH ΣOY 

 

Bάλε το μίνι σου. Kι από κάτω βάλε το κόκκινο ή το μαύρο κιλοτάκι σου, είτε 

ακόμα πιο καλά, μείνε γυμνή σαν παπαρούνα. Όλα είναι ψευδαίσθηση, όλα υποβολή. 

Kάνε τα μάγια σου μπρος στον καθρέφτη σου. Kάμε το πρόσωπό σου εξαίσια 

ζωγραφιά. Ντύσου υπέροχα. Για να με γητέψεις, για να με κάνεις να ξεχάσω το κενό, 

που η ασχήμια των ανθρώπων δεν μπορεί να το καλύψει.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αφότου μόνος έμεινα εκεί προς τον Απρίλη του πικρού  

2010 

δεν μπορούσα 

με τίποτε να παρηγορηθώ, όσο κι αν πάσχιζα. 

 

Κι έτσι κατέφυγα, σε σκύλες, σ’ αλεπούδες, σε γουρούνες, σε αρκούδες 

και σε λύκαινες. 

Φοράδες κι αίγες, ω, καλές μου εσείς. 

Μια ελαφίνα θα μου ήταν το καλύτερο 

όμως πού να τη βρω; Τι εποχές! 

 

Έρημε άντρα, εσύ, απελπισμένε, τι να ξέρει ο Οιδίπους από βάσανα; 

Τ’ είναι να τυφλωθείς (από τα ίδια σου τα χέρια) έτσι ανόητα  

μπρος στο να ψάχνεις διαρκώς, απεγνωσμένα, ως τον Άδη, 

να ’βρεις ένα μουνί για να δροσίσεις το φαλλό σου; 

 

Μα επιτέλους Αφροδίτη με συμπόνεσες κι εντέλει 

κάλεσες σε συμβούλιο τους θεούς, από τον Δία 

μέχρι την Ήρα, τον Ερμή, τον Άρη, την Εστία,  

μέχρι και τον Διόνυσο, την Άρτεμη, τον Πάνα... 

 

Κάλεσες και αγίους τωρινούς, την Παναγία, το Χριστό, όμως αυτοί 

απάντησαν πως «Τούτα είναι δικά σας, 

τα ελληνικά, τα ερωτικά, τα γέλια, οι χοροί, τα θέατρα, οι λαχτάρες, 

τ’ ολόγλυκο το σμίξιμο του άντρα και της γυναίκας, 

είναι δικά σας θέματα. Εμείς μην το ξεχνάτε  

πως αναλάβαμε τα φιλανθρωπικά,  

τα εκκλησιάσματα, τις προσευχές και τις νηστείες.  

Πόνοι του έρωτα, ηδονές, κι όλη η τρέλα  

του κοριτσιού στα δέκα πέντε του, η καύλα  

του αγοριού 

αυτά  

είναι δικά σας». 

 

Συμβούλιο κάναν οι θεοί κι έλεγε η Αφροδίτη:  

«Πώς είναι δυνατόν, πώς το αντέχετε 

ναν’ ο ποιμένας δίχως τη νεράιδα του 

να’ ναι ο ποιητής χωρίς τη μούσα του 

νάν’ ο χαζός χωρίς τη λατρευτή του; 

Τ’ αφήσαμε όλ’ αυτά στους χριστιανούς αγίους και ο κόσμος 

μαράζωσε, ξεράθηκε, τρελάθηκε. 

Κ’ η μαλακία, το ξέρετε, ότι δεν είναι λύση.  

 

Βοήθησα να βρει ο ποιητής μία φοράδα ενός γειτόνου του 

με παρδαλό πολύχρωμο μουνί, του έστειλα κατσίκες, 

και μιαν αρκούδα έτσι να χορτάσει 



μ’ όλη την άνεσή του, μα δε γίνεται 

ο ποιητής θέλει τη μούσα του, τη νύμφη, τη νεράιδα του 

γιατί από το γένος μας κατάγεται, με ζώα δεν αρκείται 

όλοι μας του χρωστάμε την απόλυτη χαρά. 

 

Μακράν εις τον Βορρά είναι κλεισμένη 

σ’ ένα πανεπιστήμιο εκεί και μαραζώνει 

μια Μακεδόνισσα πανέμορφη, κορίτσι εφτά χρονώ 

και ταυτοχρόνως τριαντάρα με τα όλα της. 

 

Να την εμπνεύσουμε και θάρρος να της δώσουμε 

στον φτερωτό φαλλό (π’ αεροπλάνο τ’ ονομάζουν) 

να μπει και τα ουράνια διασχίζοντας 

να ’ρθει απ’ την Αγγλία στην Ελλάδα 

να κατεβεί, να φτάσει επιτέλους 

στον ποιητή της που γι’ αυτόν (ώ τι κακό). 

δώδεκα χρόνια τώρα μαλακίζεται». 

 

Είπε η Αφροδίτη κ’ οι θεοί πού ’σαν παρόντες 

όλοι με προσοχή την άκουσαν και φρόντισαν 

η κοπελιά να βάλει τα σκουτιά της 

μες στη βαλίτσα της και γρήγορα να φτάσει 

στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» επί τέλους 

κοντά στον ποιητή της να βρεθεί. 

 

Για να λυτρώνει πια η Νύμφη τον Μυμφίο της 

όπως κ’ η ίδια θα λυτρώνεται από Κείνον. 

 

 

 

 ΟΥΡΑΝΙΑ 

 
 Σε τόπους ζώντας του βουνού το χιόνι γνώρισες. 

 Πήγες σ’ εκείνο το σχολείο που πηγαίνουν μόνο οι νεράιδες. 

 Είδες την πέστροφα λαχτάρα και χαρά στους καταρράχτες να πηδάει και 

  ν’ αστράφτει γύρω στα γκρεμνά. 

 Είδες κοπάδια να γυρίζουνε την Άνοιξη απ’ της θάλασσας τα μέρη και 

  μουλάρια φορτωμένα με αλάτι, με πορφύρα και με βούκινα. 

Άκουσες πετεινούς να πέφτουνε σ’ απύθμενα πηγάδια για να φέρουν την 

  αυγή στον πάνω κόσμο. 

Πήδηξες πάνω απ’ την οχιά κι απ’ την τρομάρα σου 

το κάτουρό σου εγίνη ξαφνικά ουράνιο τόξο.  

 

Ήρθαμε απ’ τον ίδιο γαλαξία μα εσένα σ’ έστειλαν εκεί να μαθητεύσεις 

  στο βουνό κι εμένα στην κοιλάδα της Ραΐνας. 

Κι όταν βρεθήκαμε και πάλι αγαπιόμαστε μ’ εκείνο  

το πάθος όσων βιάζονται πολύ, τόσο πολύ, μη δεν προλάβουν, 

μήπως σκιστεί στα δυο το σύμπαν και χωρίσουνε ξανά 

για μιαν αιωνιότητα. Δεν θ’ άντεχες, δεν θ’ άντεχα  



ξανά το χωρισμό μας με το έρεβος ανάμεσα. Θα πέφταμε 

μέσα του και κομήτες θα γινόμασταν, αλλά,  

εμείς δεν θέλουμε αυτά τα μεγαλεία. 

Θέλουμε να ’μαστε το απλό αυτό και το εξαίσιο που ’ν’ ο άντρας και η 

  γυναίκα 

που σμίγουν και χωρίζουν διαρκώς και ανασαίνει ο κόσμος του 

  Ηράκλειτου. 

 

Στεφάνωσέ με Ουρανία με τους κλώνους των χεριών σου 

άσε με να φιλήσω κλαίγοντας τα μάτια σου, τα στήθη σου, τα πόδια σου,  

κ’ ύστερα στων μηρών σου το σκοτάδι όταν φτάσω 

άσε στον ρόδινο ανθό σου να χωθώ. 

Κι όταν κοπάσουν οι κραυγές της ευφροσύνης και της λύτρωσης 

κι όταν γεμίσουν με υγρά και σπέρμα τα πατώματα  

άφησε το γυναίκειο γέλιο σου να ηχήσει νυφικό μέσα στο σπίτι μου  

κι εγώ θα σου μαζέψω σ’ έναν δίσκο λαμπερό 

όλη την κλίμακα των άγριων αρωμάτων της αυλής μου. 

Κρύο νερό, πετσέτα καθαρή και σύκα ώριμα θα φέρω να γευτείς. 

Κ’ ύστερα να πλαγιάσεις αχ να κοιμηθείς σε ολοκάθαρα σεντόνια  

να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς 

εσύ που έρχεσαι από τόσο μακριά για να με βρεις 

αναμερίζοντας τις χίλιες καταχνιές της Ουαλίας. 
 

 

 

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ  
 

Την αυτοκρατορία σου έχεις στήσει για καλά Ουρανία μες στο σπίτι μου 

  αυτό που είναι σπίτι σου. 

Από καρέκλες και κρεμάστρες και λαβές των παραθύρων κρέμονται  

  παντού τα κιλοτάκια σου, 

τα μπαϊράκια σου αυτά της κατοχής σου 

πάνω στον πούτσο μου, στο νου μου και σε όλη μου την ύπαρξη. 

Τα κιλοτάκια σου καλή μου 

ναι 

τα μπαϊράκια σου. 

 

 

ΣΗΜΑΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
 

Οι οπαδοί ομάδων με σημαίες 

τρέχουν στα γήπεδα, στους δρόμους, τις κουνάνε, 

λατρευτικά τους φέρονται, σκοτώνονται γι’ αυτές. 

Εγώ αγάπη μου τη μόνη μου σημαία 

που πάντοτε μαζί μου κουβαλώ 

είναι το κιλοτάκι σου. Αυτό και μόνο αυτό. 

Και μέσα στ’ αυτοκίνητο στη θέση που οι άλλοι 

βάζουν για φύλακες Χριστούς και Παναγίες  



εγώ καλή μου έχω κρεμασμένο 

το κιλοτάκι σου αυτό το λατρεμένο. 

 

 

 

ΜΑΣΚΑ ΖΩΗΣ 
 

Έφευγα σε ταξίδι μακρινό μ’ αεροπλάνο. 

Καθώς φιλιόμασταν στο στόμα (οι γλώσσες μας σα φίδια που τυλίγονται)  

καθώς φιλιόμασταν στο στόμα η Ουρανία διακόπτει το φιλί κι 

  απλώνει κάτω 

βγάζει το κιλοτάκι της, το χώνει μες στον σάκο μου και λέει: 

Αν τύχει και φωνάξουν να φορέσετε τις μάσκες οξυγόνου 

εσύ το κιλοτάκι μου αγάπη μου για μάσκα να φορέσεις· 

κράτα το εκεί σφιχτά πάνω στη μύτη σου 

και ρούφηξε απ’ αυτό βαθειά ζωή. 

 

 
  

 ΣΤΗ ΝΥΜΦΗ 

 
Τώρα που πας για το χωριό σου, θα διαβείς  

από τη Λίμνη του Κομήτη, θα περάσεις 

από της Κλεοπάτρας τη Διώρυγα και φτάνοντας  

στο Άκτιον, θυμήσου πώς, στοχάσου πώς τη χάσαν  

τη ναυμαχία που την είχαν κερδισμένη. 

Ότι ενώ νικούσανε, από μια δυσπιστία  

της Κλεοπάτρας που κινήθηκε να φύγει, 

βρέθηκαν νικημένοι. Ένα λαθάκι, μια ψευδαίσθηση 

που όμως άλλαξε το χάρτη όλου του κόσμου. 

 

Κ’ ύστερα όταν φτάσεις στον Αχέροντα 

μην τον ακολουθήσεις, μη σταθείς 

στις μουσκεμένες όχθες του όπου λωτοί φυτρώνουν 

με ομορφιά που είναι ακατανίκητη. 

 

(Είν’ απ’ τους σπόρους πού ’πεσαν σα διάβηκε η Σαπφώ 

-πέσαν απ’ το μαντήλι της ή κάποιο ποίημά της- 

και μ’ άρωμα γλυκύτατο πάντα εκεί φυτρώνουν 

στολίζοντας νοσταλγικά το φοβερό ποτάμι). 

 

Τράβηξε προς τους τόπους της Ηπείρου, να χαρείς 

την ανηφόρα που πηγαίνει προς τα Γιάννενα. 

Όμως στα Γιάννενα μην μπεις, φύγε, να προσπεράσεις 

τη λίμνη πού ’ν’ ο νέρινος τάφος της Ευφροσύνης, 

που ο Χάροντας την έπνιξε όταν ενσαρκωμένος 

έχτισε τα σεράγια του στης Λίμνης το Νησάκι. 

 

Πήγαινε δεξιά, προς τ’ άγια μέρη σου 

τα μακεδονικά, κι ακολουθώντας 



τους δρόμους του αητού, του ζαρκαδιού και του λαγού, να ταξιδέψεις 

στα χιονισμένα σου πανέμορφα βουνά. 

 

Και πλάι στο τζάκι των γονιών σου καθισμένη 

κοίταξε απ’ το παράθυρο να δεις 

την Άρκτο τη Μεγάλη ακολουθούμενη 

από την Άρκτο τη Μικρή, που κατεβήκανε, 

-δες τες που κατεβήκανε κι αυτές όπως κι εσύ-  

από τον ουρανό για να βαδίσουνε 

στους δρόμους του χωριού σου. Μα τη νύχτα 

όταν εκείνες επιστρέψουνε στη θέση τους, εσύ, εσύ να μείνεις. 

 

Να φας, να πιεις, και κάθε τι, εκεί να το γιορτάσεις, 

ν’ ακούσεις τη γιαγιά φωτιά, το χιόνι να χορτάσεις. 

 

Και πάλι νά ’ρθεις. Παίρνοντας, του έρωτα τα χνάρια. 

Φέρνοντας μέλι, κάστανα, καρύδια, μανιτάρια, 

ρόδια και σύκα, τσίπουρο και το κρασί το φίνο, 

 

μούσα μου εσύ, νεράιδα μου, νύμφη μου λατρεμένη, 

πάλι στον Πάνα σου να ρθείς, με τ’ άρωμά σου εκείνο… 

Ω πύλη των Ηλύσιων, με δάσος σκεπασμένη 

αίγα μυρίζεις και βλαστό σαν είσαι μουσκεμένη. 

 

 

 

ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ ΤΙ Σ’ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΜΕΝΑ 
 

Ξέρω καλά τί σ’ έφερε σε μένα. 

Είναι το που δεν μπόρεσες ν’ αντέξεις  

νά ’σαι αόρατη, δεν μπόρεσες ν’ αντέξεις 

ο περισσότερος από τον εαυτό σου 

και ίσως μάλιστα 

ο πιο πολύτιμος, ο πιο σημαντικός, να ’ναι αόρατος. 

 

Γιατί συχνά συμβαίνει μες στον κόσμο μας 

εκείνο που δεν βλέπουνε επάνω μας οι άλλοι 

σιγά σιγά να μην το βλέπουμε κι εμείς  

μέχρι που καταντούμε υπολείμματα  

και ράκη θλιβερά του εαυτού μας. 

Ω χρειαζόσουνα τον πλήρη σου καθρέφτη 

τον καθαρό σου τον καθρέφτη τον ακύμαντο 

γιατί -κι ας μην το ξέρουνε οι άνθρωποι- 

αυτό που ονομάζουνε Δευτέρα Παρουσία, 

δεν είναι "κάποτε", κι "αλλού", αλλά εδώ και τώρα: 

Σα βρίσκουμ’ επιτέλους έναν άνθρωπο 

που πλήρως μας χωράει και χαιρόμαστε 

όλη την ύπαρξή μας, ορατή 

μα και αόρατη. Γιατί 

πόσοι μπορούν να βλέπουνε την όψη σου εκείνη 



που θεωρούν ανύπαρκτη και λέγεται "νεράιδα"; 

Πόσοι μπορούν να βλέπουνε την όψη σου εκείνη 

που θεωρούν παροδική και λεγεται "παιδί"; 

Πόσοι μπορούν να βλέπουνε σ’ αυτή την ύπαρξή σου 

την έξοχη, τη θαυμαστή, ολότητα που είσαι; 

 

Ξέρω καλά τι σ’ έφερε σε μένα. 

Σαν το ελάφι που γυρίζει από πηγή σ’ άλλη πηγή 

ψάχνοντας μια πηγή που να μην είναι στερεμένη 

ψάχνοντας μια πηγή που να μην είναι βουρκωμένη 

σαν το ελάφι που πεθαίνει από τη δίψα του 

κι άξαφν’ αστράφτει πάνω του ο ήλιος 

αντανακλώμενος στα ύδατα πηγής πού ’ναι κρυμμένη 

έφτασες τρέχοντας σε μένα καταΐδρωτη 

κι έσκυψες κι έπινες ευφρόσυνα την όψη σου. 

την παρουσία σου την εκθαμβωτική. 

 
    (Πελασγικόν, Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016) 

 

 

 

ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ 
 
Μου ’παν οι βράχοι στ’ ακροδρόμι εδώ του κτήματός μου: «Το γνωρίζουμε 

πως είχες βάσανα και ξέχασες τ’ αδέρφια σου εμάς ώσπου κρυφτήκαμε σα 

  νάνοι φοβισμένοι εδώ μέσα στους θάμνους. 

Τα βελανίδια δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε τροφή. Δε θέλουμε σταφύλια    

  αρκουδόβατων κι ελιές, ούτε και κούμαρα.  

Θέλουμε να σε βλέπουμε και να μας βλέπεις. 

Βγάλε λοιπόν από την όψη μας αυτούς τους φερετζέδες από βάτα κι από  

  τούφες  πουρναριών. 

Μας φτάνουν οι φλογίτσες των κυκλάμινων στη ρίζα εδώ της πέτρινης  

  εικόνας μας.  

Μας φτάνει πού ’χουμε κι εμείς χορτάρια τσίνορα ή έχουμε για δόντια μας 

  λουλούδια, και, μας φτάνει 

που πάνω εδώ στην άσπρη μας φαλάκρα έχουμε λειχήνες-τατουάζ. 

 

Θέλουμε να σε βλέπουμε και να μας βλέπεις. 

 

Και μας αρέσεις έτσι ολόγυμνος που ήρθες με την τσάπα σου εδώ και το  

  πριόνι σου. 

Πρόσεχε μόνο μήπως κάποιο φίδι σε δαγκώσει στην αρχή σου εκεί στους  

  όρχεις που ορχούνται στην υπέρτατη χαρά σου σαν αδειάζεις με  

  σπασμούς και ασπασμούς  

όλη σου την ουσία μες στο άδυτο εκεί το φοβερό της Ουρανίας. 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΓΡΙάΝ 

 

Τους άλιους δεν ζήλεψα όταν με το καμάκι 

οχτάποδες καρφώνουνε σελάχια κι άγρια μύδια 

ή τ’ ακανθώδη άγρια αιδοία που τα λένε 

και αχινούς.  

 

  Ζηλεύω εγώ 

         όσους με βέλος ρίχνουν 

άγρια μήλα ή άγρια σταφύλια και κυδώνια, 

τρυγούν αγριοκέρασα ή πίνουνε το νέκταρ 

απ’ τα ποτήρια των ανθών μες στους αγριοτόπους. 

 

Μα πάνω απ’ όλους τους θνητούς ξέχωρα μακαρίζω 

αυτόν που με τον άγριο φαλλό του που πυρώνει 

χυμώδη αγριόμουνα εκστατικός καρφώνει. 

 

 

ΤΟ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ ΣΟΥ ΚΛΩΝΑΡΙ 
 

Έλειπες χτες το βράδυ επειδή 

μετέβης στο χωριό σου να ψηφίσεις 

έναν αγαπημένο καταρράχτη, μια πηγή, ή ό,τι απέμεινε 

απ’ την πλειοψηφία μας που άξαφνα εχάθη.  

Η αφραγκία, τα κοινά, ο ίλιγγος  

που με ξαναθυμήθηκε μετά δεκαετίες 

η πίστη μου όλη στα τραγούδια  

και όχι στους ανθρώπους όπως θα ’λεγε ο Χικμέτ 

με κάμανε να νοιώσω πως εσχάτως 

κάπως απομακρύνθηκα κουκλί μου από σένα 

απ’ τη νεράιδα μου, τον πλούτο μου, τον έναστρο ουρανό μου. 

 

Και σε λαχτάρησα πολύ. Κι αμέσως ήθελα 

(ως τη Δευτέρα ο χρόνος μοιάζει απέραντος) 

αμέσως ήθελα κοντά μου να σε φέρω 

και στ’ άγιο δισκοπότηρο του νΥν να σ’ απολαύσω. 

 

Κι ανάσκελα ως σάλιωσα τον πούτσο μου 

αγρίεψε και ήθελεν εσύ να τον μερώσεις. 

Κι έφτασες γρήγορα γυμνή φορώντας μόνο 

το απαλό, το κάπως σαν πλεχτό 

λευκό σου εκείνο κιλοτάκι ή μαγιό 

που με καυλώνει γιατί μοιάζει νυφικό. 

 

Δεν σου το έβγαλα. Κι ούτε το έβγαλες. 

Κι άκου παραξενιά, τί ’ναι ο άνθρωπος: 

Ούτε κι αυτός ο πούτσος μου το ήθελε βγαλμένο. 

Μόνος του ήθελε να το παραμερίσει 



λίγο πιο δεξιά, ώστε αγγίζοντάς το 

γλιστρώντας μέσα σου να νοιώθει πως γαμεί 

πρώτη φορά γυναίκα λατρευτή, νύφη, βουνίσια κόρη. 

 

Και όταν πλήρως έφτασα μέσα σου και με πήρες 

κι όταν στην τέλεια ηδονή παραληρούσα 

μες στους σπασμούς μου ολοζώντανη μου φάνταζες.  

 

Μα σαν τα μάτια άνοιξα και είδα ν’ αναβλύζει 

από τον πούτσο μου χυμός, τότε κατάλαβα, 

πως λείπεις. Μα τί έγινες; Τί έγινε; 

 

Πηχτός ανάβλυζε ο χυμός αναζητώντας 

το ανθισμένο σου κλωνάρι που πριν λίγο 

απ’ το κορμί μου αυτό είχε κοπεί. 

 

 

TA AITIA TOY TPΩIKOY ΠOΛEMOY 

 

Λένε πολλά για τις αιτίες που οδήγησαν  

σε σύρραξη τους Tρώες και τους Έλληνες  

στα 1400 π. X., στην Iωνία. 

Οι πιο μοντέρνες θεωρίες μας μιλούν για τη συνήθεια 

του πλιάτσικου που φτάνει ως τις μέρες μας. 

Οργανωμένες συμμορίες από κράτη, εταιρείες, βασιλείς,  

πολιορκούσαν, έκαιγαν και άρπαζαν 

κοπάδια, θησαυρούς, γυναίκες, δούλους. 

 

Όμως εντύπωση εμένα πάντα μού ’καναν 

οι λεπτομέρειες εκείνες σαν κι αυτή 

που σαν οι Έλληνες εσύρανε τα πλοία τους 

μαύρα και με τεράστια τα μάτια τους στην πλώρη 

όταν οι Έλληνες εσύρανε τα πλοία τους 

σε μακριά παράταξη εκεί στην αμμουδιά. Το πρώτο πράγμα 

πού ’καμαν αφού στήσαν τις σκηνές τους 

ήσανε τα λουτρά, με τους λουτήρες, με τις βρύσες 

κ’ ήταν μετά το στάδιο για τα παιχνίδια των αγώνων. 

 

Bεβαίως χρειαζόντουσαν κοπάδια για τροφή 

βόδια και πρόβατα και γίδια. Xρειαζόντουσαν  

ψωμί και οίνο και ξυλεία, χρειαζόντουσαν 

σκλάβες γυναίκες που γινόντουσαν 

πολύ συχνά οι γλυκειές συντρόφισσές τους 

επάνω σε φλοκάτες κ’ υφαντά της Αιτωλίας, 

των Μυκηνών, της Θεσσαλίας, της Ιθάκης. 

Βεβαίως και ζητούσαν, κ’ υποχρέωναν ή άρπαζαν 

αλλά ο πόλεμος δεν έγινε γι’ αυτά. 

 

Όταν γυμνή σε κοίταζα στο στρώμα μου 

εκεί στο πέτρινο το σπίτι που για φύλακες 



έχει αστερισμούς. Eνώ σε κοίταζα 

έξω απ’ τον καθρέφτη, ζωντανή, μέσα στο χρόνο 

ενώ σε κοίταζα κι απόλαυσα  

ξανά και πάλι και ξανά και πάλι και ξανά 

τη θεϊκή, τη φονική σου ομορφιά, 

κατάλαβα καλά που αυτός ο πόλεμος 

έγινε μοναχά για μια γυναίκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Δ 

 
    (Ποιήματα του στοχασμού και της ομορφιάς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
________________ 

«Ο κύκλος και το κέντρο του» (οπτικό ποίημα), από το βιβλίο του Γιάννη Υφαντή,  Αρχέτυπα (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο ΛΟΓΟΣ 

 

I 

Εν αρχή ην ο Λόγος 

κι ούτε που ξέρω λόγος τι θα πει. 

 

Ω Μέμφις  

των μυρμηγκιών· 

ιερογλυφικά θ’ αφήσω μόνο 

τ’ άσπρα μου κόκκαλα 

λευκή υπογραφή πάνω στην έρημο 

κάτω από τ’ άστρα. 

 

II 

Εν αρχή ην ο Λόγος 

κι ούτε που ξέρω Λόγος τι θα πει. 

 

Στις πυραμίδες τίποτε δεν έμαθα. 

 

Ο Σείριος ήταν τότε αρχηγός των πλημμυρών. 

 

Δεν είχα κήπο. 

 

Κ’ οι Νασαμώνες ζούσαν δυτικά και είχαν σπίτια από άσπρο κι από κόκκινο 

αλάτι. 

Και ο Ραμψίνιτος κατέβαινε στον Άδη για να παίζει με τη Δήμητρα πεσσούς. 

Και δύο λύκοι οδηγούσαν τον τυφλό ιερέα στο ναό. 

Κι ο Χέοπας που έβαλε την κόρη του σε οίκο ανοχής για να μπορέσει να 

τελειώσει τη Μεγάλη Πυραμίδα. 

Κι ο Μυκερίνος που αγάπησε την κόρη του και πλάγιαζε μαζί της· 

κι όταν η κόρη πέθανε την έκλεισε σε μια χρυσή αγελάδα για να μη χαθεί  

μέσα στη γη. 

Κι εγώ ζούσα στους βάλτους μ’ ένα δίχτυ για τα ψάρια. 

Κι ούτε που ξέρω Λόγος τι θα πει. 

 

Α να μπορούσα να κοιτάξω απ’ τα παράθυρα 

του ανεμοστρόβιλου. 

Μια πεταλούδα καθισμένη σε μια φλούδα πεπονιού που πλέει στο Νείλο. 

Μην είναι η πεταλούδα τούτη τα πανιά του καραβιού της Ίσιδας; 

Μην είναι η πεταλούδα τούτη η σκηνή του βασιλιά πάνω στο πλοίο του 

Θανάτου; 

Κι ούτε που ξέρω Λόγος τι θα πει… 

 

Άλφα ο Άντρας κ’ η γυναίκα Ωμέγα· 

ώ η γυναίκα ῳ 

και οι καμπύλες της 

πύλες του αλφάβητου. 

Τάχα θα καταφέρω να ενώσω αυτά τα γράμματα σε Λόγο; 

 



 

 ΙΙΙ 

Ποιά μουσική φυσάει και λυγίζουνε τα χάλκινα σπαθιά και κυματίζουν όπως 

  μούσκλα σε τρεχούμενο νερό;  

Ποιά μουσική; 

 

Φυσά ο χρόνος και γυρίζει η φτερωτή των εποχών. 

Κύμα σηκώνεται και κύμα πέφτει. 

Βιβλίο από πηλό· μα έχω κλείσει 

το φοβερό μου μυστικό μες στην παρένθεση  

των δύο μηνίσκων της Σελήνης. 

 

Τάχα θα μου δανείσουνε τα ζώα τους  

οι Ευαγγελιστές; 

Τάχα θα καταφέρω να ενώσω αυτά τα ζώα σε μια σφίγγα; 

 

 

 

 ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

 
   Μνήμη αγαπημένου Ναΐμ Καπούσι 

 

Στο Ιπποκράτειο προχτές πήγα να μ’ εξετάσει 

ο κυρ-Ναΐμ, Ασσύριος, που στο Αγρίνιο μένει 

είκοσι τόσα χρόνια ως χειρούργος. Και λοιπόν 

αφού μ’ εξέτασε και τίποτε δεν ηύρε 

εκτός από ελάχιστα ίχνη αθανασίας, 

με τα καλούτσικά του ελληνικά, ο κύριος Ναΐμ 

στα σοβαρά μου πρότεινε να με μουμιοποιήσει, 

(σιγά μου το ’πε στο αυτί) και μέσα μου να βάλει   

καλογραμμένους πάπυρους με τα ποιήματά μου. 

«Ώστε να έχει» μου ’πε «κ’ η Ελλάδα τον δικό της 

Τουταγχαμών, και περισσότερα, διότι 

ο πρίγκιπας εκείνος, ω συγγνώμην, βασιλεύς, 

δεν ήτο ποιητής. Φαντάσου το  

να σε ανακαλύπτουν σ’ εκατό, σε χίλια χρόνια 

και την εξαίσια ποίησή σου να διαβάζουν 

σε γλώσσα της εσχάτης αττικής, σημερινά ελληνικά. 

Με 500 ευρώ», μου λέει, «κύριε Γιάννη 

είμαστε ΟΚ. Να το πεις 

στην κόρη σου, εξάπαντος, υπόψη της να το ’χει 

και μένα να καλέσει, οπωσδήποτε, 

που απ’ Αιγύπτιους κατάγομαι και ξέρω 

όσο κανένας σήμερα την τέχνη την αρχαία. 

Που μακριά κρατάει από τη σκόνη 

το σώμα το ανθρώπινο, ενώ σακί το κάνει 

δερμάτινο, το έργο σου, μέσα του να φυλάσσει.  

Τί κονιορτοποίηση που υπέστησαν, φαντάσου 

ο Μεγαλέξανδρος, ο Ντάντε, ο πατέρας σου, 

η μάνα σου, (Βασιλική; Τη γνώρισα, η σκιά της 



βασιλικό εμύριζε!). Γιάννη μου σκέψου σκόνη   

ανώνυμη, ανάμεικτη, σκόνη μέσα στη σκόνη 

να σε γυρνά ο άνεμος εδώ κι εκεί, το πνεύμα,  

που κάποτε η ανάσα σου καμώνονταν πως είναι, 

(το πνεύμα, ναι, το πνεύμα, χα), τώρα να σε γυρνάει 

στις ερημιές, στις αγορές, στους δρόμους, στα σοκάκια, 

να σε πετά στη θάλασσα, να λέει «αναψυχώσου 

απ’ τον ωκεανό» και να σαρκάζει 

ο άνεμος, τη σκόνη σου να σέρνει, να σκορπάει 

πάνω στη γη. Φαντάσου το. Ενώ από την άλλη 

η μουμιοποίηση… και να ’χεις τους παπύρους 

εντός σου, τί εξαίσιο, να ’σαι βιβλιοθήκη, 

κρύπτη των ποιημάτων σου. Σ’ εμένα να το δώσουν 

οι φίλοι σου, το σώμα σου. Μην το ξεχάσεις Γιάννη». 
 

 

 

ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
 

Μαθαίνω τελευταία πως οι άνθρωποι 

πολύ συχνά πεθαίνουν από έμφραγμα 

ή εγκεφαλικά κι απελπισία επειδή 

δεν βρίσκουν πάρκινγκ. Ναι, δεν βρίσκουν πάρκινγκ. 

Ο άλλος, κάποιος μ’ αριθμό τον ΑΒΓΔΖΗΘΙΚΛΜ 

9.099.843.211.507.9887 

έψαξε όλη τη Γαλλία, δεν βρήκε τίποτε, 

ανέβηκε στις Άλπεις, τίποτε, κατέβηκε Ιταλία, έφτασε 

μέχρι την Αίτνα, το ηφαίστειο 

όλο κατειλημμένο, έφυγε προς Ρώμη, Βενετία, πέρασε ψηλά 

στο Βελιγράδι, έφτασε στα Σκόπια, διάβηκε 

προς την Κωνσταντινούπολη, επιτέλους 

στο Κουρδιστάν βρήκε και πάρκαρε ψηλά 

σε ένα δέντρο. 

 

Όμως αυτό ήταν το δέντρο τ’ ουρανού 

όπου παρκάρουν μόνο οι πεθαμένοι.  

 

 

 
ΑΘΗΝΑ 

 

Αν και κατάγομαι απ’ τη Χώρα των Μακάρων κι έχω ζήσει στη Χρυσή Εποχή 

πρέπει ν’ αντέξω τώρα τη ζωή  

ανάμεσα εδώ στο Σιδερένιο Γένος των Ανθρώπων. 

Φυλακισμένος σ’ ένα σπήλαιο τσιμεντένιο που κοιτάζει στον γκρεμό 

βλέπω τριγύρω τα κυβόσχημα βουνά, τα τσιμεντένια, που σκεπάζονται  

από αυτό, των κεραιών, το σιδερένιο δάσος. 

 

Κάποτε προς το βράδυ τα παράθυρα απέναντι που ανάβουν ένα-ένα μου 

θυμίζουν 



τα χαρτιά  

της τράπουλας εκείνης πού ’χε ρίξει ο Τόμας Έλιοτ 

πάνω σ’ ένα τραπέζι εκεί στη χώρα του την έρημη  

που ’χε κατοίκους της σακιά γεμάτα μ’ άχυρο. 

 

Κάτω οι δρόμοι οι στρωμένοι με την άσφαλτο 

όπου τα σιδερένια ζώα τρέχουνε με πόδια 

τις κυκλικές σβηστήρες τους που σβήνουν αποστάσεις. 

 

Πολύ μακράν της χώρας που πατούσε ο Ανταίος κι έπαιρνε μια δύναμη απ’ τη 

  γη 

ακατανίκητη. 

Μόνη παρηγοριά μου εδώ η Ουρανία, πέντε φίλοι, 

κ’ οι ολοζώντανοι νεκροί που κατοικούν μες στα βιβλία τους  

και πέρα 

κάπου εκεί ο βράχος της Ακρόπολης. 

 

Σ’ αυτόν σαν ανεβαίνω νοιώθω πως 

έχω ανεβεί, στον πιο ψηλό, τόπο του κόσμου. 

 

  * 
 

Ένα πουλί, ένα πουλί, μια κουκουβάγια 

μέσα στο σούρουπο εκεί όπου ο Κέκρωψ 

αφού μαντρίσει τις κατσίκες του, τα πρόβατα, τα βόδια, 

έρχεται πλάι μου και κάθεται (στον ώμο του η γλαύκα): 

 

Για να μετέχουμε κ’ οι τρεις στην ευφροσύνη 

όταν θα δούμε τη σοφία της θεάς μέσα στη νύχτα 

να παίρνει όψη και να γίνεται η ολόαστρη, 

(παρήγορη και τόσο ευσπλαχνική) 

απειροσύνη. 

 

 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΑΠΙ ΤΟΥ ORANGE 

 

Το μεγάλο χάπι του ORANGE 

είν’ ένας ήλιος που ’πεσε στη θάλασσα 

είναι 

ένας τιτάνιος δίσκος που 

παλεύει να γλυτώσει απ’ το νερό τσιρίζει και 

αφρίζει 

αφήνοντας φωτός ένα χυμό. 

Το μεγάλο χάπι του ORANGE 

κυνηγημένο από πόνο και ηδονή στριφογυρίζει 

ανεβο 

        κατεβαίνει βράζει και 

σβήνει 

βάφοντας το νερό πορτοκαλί. 



Το μεγάλο χάπι του ORANGE 

ησύχασε· 

διαλύοντας 

το σχήμα του που αντιστέκονταν  

ησύχασε 

κ’ είναι συμφιλιωμένο πια με το νερό 

με τον πνιγμό 

με όλα. 

Το μεγάλο χάπι του ORANGE 

ταξιδεύει τώρα στις φλέβες μου και 

χαίρονται  

τα αγαθά των βιταμινών  

όλοι  

οι κάτοικοι 

ως τ’ ακρότατα σύνορα του κορμιού μου. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

ΤΟΝ ΕΙΠΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΑΝΕΙΠΩΤΟ 

 

Μαύρο το ψάρι με θολό του πρασινόμαυρου· 

μαύρο του σκοτεινού βυθού. 

 

Άδειασ’ ο Ήλιος και το φως του 

έγιν’ αυτή η μαγική γραφή. 

Άδειασ’ ο Ήλιος κι έμεινε μονάχα το χρυσό του δαχτυλίδι 

τρέμοντας στον πυθμένα της ροής και η ροή 

να παρασέρνει δροσερά τη λάμψη του. 

 

Ποιά όντα ηλιακά ποιά μαύρα πνεύματα 

μου στέλνουν τούτη τη γραφή, αυτό το μήνυμα 

απ’ το βυθό του χρόνου απ’ το βυθό του ωκεανού; 

Ηλιακή Φυλή. Ηλιακή Γραφή. 

Φυλή που έγραφε με φως πάνω στα όντα 

πάνω στο μαύρο πάπυρο του σκοταδιού, σ’ αυτό το δέρμα, 

στο σκοτεινό πλευρό ενός ψαριού. 

 

(Η νύχτα εδώ κ’ η μέρα συνυπάρχουν). 

 

Στο μαγικό μου πρώτο κόσμο η ομορφιά 

αποτυπώνονταν σε όντα ζωντανά. 

Τώρα τον κόσμο βλέποντας διαβάζω 

αυτή την ποίηση από πράγματα. 

 

Τα πράγματα σωπαίνουν· τί να πουν; 

Αυτά τα ίδια είν’ ο λόγος. 

 

 

 



 

 

 

ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΘΥΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 
 

 

 

 

ΜΑΓΙΚΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ  Σ’ ΕΝΥΔΡΕΙΟ 

 

Ω μαγικέ μου πρώτε κόσμε που αποτύπωνες  

την ομορφιά 

σε ζωντανά επάνω πράγματα. 

 

Πάνω στο μαύρο ψάρι OSCAR (των Κυχλίδων), ξάφνου 

το μυστικό μου πάπυρο αναγνώρισα κι αμέσως 

τη μαγική ανάγνωσα γραφή. 

Γράμματα μαγικά  

με το χρυσό μελάνι του φωτός κι εκεί στην άκρη απομεινάμενος ο Ήλιος 

  αδειανός σα δαχτυλίδι πού ’χει πάνω του κρατήσει 

το δροσερό εκείνο τρέμισμα ή κυμάτισμα 

πράγματος ιδωμένου στον πυθμένα της ροής.  

Μα ναι 

δεν έκρυψα τη μαγική γραφή μου σε σπηλιά· 

το μαύρο πάπυρο δεν έχωσα στο χώμα ή σε πηγάδι· 

πάνω σε ζωντανή μορφή τον αποτύπωσα, σ’ αυτό το ψάρι 

που από γέννηση σε γέννηση στα βάθη του νερού 

θα μου ’φερνε ξανά σε ώρα κρίσιμη το μήνυμα 

του μακρινού μου ξεχασμένου εαυτού. 

 

Του μακρινού μου ξεχασμένου εαυτού… 

Ω Ιερή Φυλή μου πίσω απ’ το καλό και το κακό 

πίσω απ’ τη μέρα και τη νύχτα  όπου όλα είναι ένα. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΡΟΝΟΣ 

 

Στίβος πλανητικός είν’ οι δαχτύλιοι του Κρόνου 

στίβος 

για αρματοδρομίες γύρω απ’ τη θολή 

κίτρινη σφαίρα του. 

 

Στάδιο ανταγωνισμού ο Κρόνος 

        χώρος 

της νίκης και της ήττας. Ω μα ναι 

γνώρισα εγώ τη νίκη και την ήττα πήρα μέρος 

στους φοβερούς πλανητικούς αγώνες 

τότε 

σε μια πανάρχαια 

                           παράλληλη  

                                            μελλοντική 

παρούσα 

   κρυμμένη εποχή 

                                           εκεί που ακόμα 

                                           όλα είναι κοντά. 

 

Στάδιο ανταγωνισμού ο Κρόνος 

έχοντας 

τους δαχτυλίους του 

αυλακωμένους απ’ τους φοβερούς 

πλανητικούς 

           αρματοδρόμους. 

 

 

 

O BAΣIΛIAΣ TΩN AΓKAΘIΩN 

 

Στέρεψε το ποτάμι· απομένει 

λευκό το κόκκαλό του μπρος στον Ήλιο· απομένει 

η γούρνα 

της μάγισσας των αγκαθιών και των γαϊδάρων. Bάτραχοι 

λιμνάζουνε στα πράσινα νερά κι έχουν χλοΐσει. 

«Η ομορφιά είναι παντού» είπε ο ένας. 

«Kουάκ κουάκ μπακακακάκ» είπε ο άλλος. 

 

Kι ανέβηκα στον ακανθώνα κι άξαφνα 

πνοή από χώρες ψίθυρων και ίσκιων· 

κάτι σα λεγεών και με τριγύρισαν 

πυκνοί ανήσυχοι τριγμοί, τρεμίσματα 

ξερά ψιθυρίσματα και μυριάδες 

(με τσίνορα αγκάθια κίτρινου παλιού) 

βλέμματα από ψόφιο σκοτάδι. 



«Γίνεσαι βασιλιάς μας;» έλεγαν, «γίνεσαι 

εσύ που με τη σκούπα σου απ’ αχτίδες 

σάρωνες το σκοτάδι από τα σπίτια των αγγέλων και σ’ απέλυσαν 

γιατ’ έδειξες συμπάθεια προς τις λέξεις; 

Γίνε ο βασιλιάς μας. Mας αρέσει  

το φτωχό σου ραβδί 

η θλίψη σου εκείνη του εξόριστου κ’ η αίσθηση 

της ερημιάς 

αυτού που απόμεινε στον ξένο τούτο χρόνο». 

 

«Tα δανεικά φτερά δεν μεγαλώνουν» είπ’ ο ένας. 

«Kρα, κρα, κρα-κρα» είπε ο άλλος. 

«Γίνε τους βασιλιάς» είπε η αύρα «νοιώθω 

ήρθ’ ο καιρός να τους μιλήσεις για τη δόξα 

του καταφρονεμένου χρώματος της στάχτης». 

         Tότε 

κρατώντας το καλάμι και φορώντας 

τον Ήλιο ακάνθινο στεφάνι, έχοντας 

σαντάλια από σκόνη και χιτώνα από σκιά 

στάθηκα ανάμεσά τους και τους είπα: 

«Αδέρφια μου αγκάθια, νοιώθω 

την έγνοια σας 

τώρα που ο χρόνος πνέει και σας φέρνει 

ανησυχία και κίνηση· μα να που 

εμείς οι εξόριστοι δεν έχουμε παρά  

                                       να περιμένουμε 

του χρόνου το γαλήνεμα, προς το Νοέμβρη 

τότε που χαμηλώνει η ζωή 

τότε που χαμηλώνουν οι φωνές και χαμηλώνει 

το φως· 

τότε που η συνοδεία του Φθινόπωρου 

(σάτυροι μαδημένοι, νύμφες έγκυες, 

οπώρες και βούκινα λυπημένα) 

χάνεται μες στο σούρουπο και πέρα 

μέσα από τη χώρα της σιωπής 

έρχεται η φωτιά των γεωργών και προχωρεί και προχωρεί με χίλιες γλώσσες 

καίγοντας τη λαχτάρα μας για τη φωτιά, ενώνοντάς μας μες στη φλόγα 

  ενώνοντάς μας 

μέσα στη στάχτη  

              κ’ είναι η στάχτη που αναδίνει 

εκείνη την εξαίσια μυρουδιά 

από καταστροφή κι ελευθερία». 

                                    Έτσι είπα. 

 

Kι έχοντας χρεία ενός κόκκινου χιτώνα 

έφυγα προς εκείνους που υφαίνουν τη φωτιά. 

 

Pαΐνα, Αύγουστος 1974 

 

 



 

 

 

ΤΟ ο 

 

In my beginning is my end 

και 

in my end is my beginning  

όπως 

στη λέξη god ή dog  όπου αδιάκοπα 

το d  και g κυνηγιούνται 

γύρω από το ο. 

 

Γύρω από το ο 

Τ’ είναι το ο; 

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ. 

 

Σκύβω και καθρεφτίζομαι στο ο. 

Κορνίζα του κενού είναι το ο. Όλα που βλέπω 

(δέντρα και ζώα και μηχανές και άνθρωποι και άστρα και ποτάμια και φωτιές) 

  είναι η όψη μου 

καθρεφτισμένη μέσα στο κενό. Το ο 

στον εαυτό του αν κοιταχτεί 

στον εαυτό του αν καθρεφτιστεί 

γίνεται μια στιγμή εκεί στο κέντρο του. 

 

Περιγραφή ΣΤΙΓΜΗΣ είναι το ο. 

 

 

 

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ 

 

Τρεις μέρες πριν πεθάνει ο γείτονας 

ούρλιαζε το σκυλί του, βλέποντας 

τις φάσεις του θανάτου μες στο μέλλον. 

 

Τί θάμα, ένα σκυλί  

σαν το θεό τού Εκκλησιαστή 

που βλέπει παρελθόντα όλα τα πράματα 

σ’ απόσταση τριών μερών ένα σκυλί 

διάκρινε την πράξη ενός θανάτου. 

 

Εγώ ’μως βρίσκω πως δεν είμαι 

ούτε θεός ούτε σκυλί, μα έχω 

κάτι από την πλήξη του θεού - 

και κάτι απ’ του σκυλιού τη θλίψη. 

 

 

 

 



 

 

 

H ANAKOINΩΣH THΣ TPOXAIAΣ 

          (Ειδήσεις, Κυριακή βράδυ) 

 

Tο τελευταίο σαββατοκύριακο οι τροχαίοι νεκροί 

φτάσανε τους τριάντα. 

Tο προηγούμενο ήταν μόλις εικοσπέντε. 

Ετοιμαστείτε οι επόμενοι εικοσπέντε με τριάντα 

τ’ άλλου σαββατοκύριακου 

ετοιμαστείτε. 

Αν και καθόλου δε χρειάζεται να ετοιμαστείτε. 

Tο κάθε τι  

με κάθε λεπτομέρεια έχει ήδη γίνει 

και μόνο η συνείδηση ακόμα 

δεν έφτασε εκεί, στο γεγονός. 

(Όπως όταν κοιμάστε και στον ύπνο σας 

το πόδι σας χτυπά σε μια πινέζα που παράπεσε εκεί· 

κι ενώ έχετε ήδη χτυπηθεί απ’ την πινέζα ονειρεύεστε 

πως περπατάτε μες στα χόρτα και πως άξαφνα 

τινάζει το κεφάλι μια οχιά και σας δαγκώνει 

στο πόδι χαμηλά κι εσείς ξυπνάτε 

και βλέπετε εκεί πως μια πινέζα 

σας χτύπησε, κι αυτή σας χτύπησε 

πριν δείτε σεις αυτό το όνειρο. 

Έτσι κι εκείνο που θα γίνει ήδη έγινε 

και απομένει απλώς να φτάσει εκεί η συνείδησή σας για να γίνει 

αυτό που ήδη έγινε). 

Ετοιμαστείτε. 

Αν και καθόλου δε χρειάζεται να ετοιμαστείτε. 

Όλα είν’ έτοιμα: O χρόνος και ο τόπος και ο τρόπος. 

Όλα είν’ έτοιμα: Tα όνειρα 

με τα κακά υπονοούμενα 

που εσείς θα δείτε ή θα δουν οι συγγενείς σας. 

Tο φέρετρο του καθενός σας, τ’ ορισμένο λέω 

εκείνο φέρετρο που προορίζεται για σας, 

που έγινε για σας χωρίς εντούτοις 

να ξέρει ο μαραγκός· τι θα μπορούσε 

να ξέρει ο μαραγκός; Όσα κι εσείς. 

Όλα είν’ έτοιμα. 

Κανένα μα κανένα λάθος δε θα γίνει. 

Ποτέ δεν έγινε κανένα λάθος μες στο σύμπαν. 

Oύτε μια τρίχα απ’ το κεφάλι σας δεν πέφτει 

χωρίς αυτό ν’ αποφασίστηκε απ’ το σύμπαν. 

Όλα είν’ έτοιμα. 

Έτοιμα τα κεριά που ’ναι για σας· 

τα ορισμένα λέω κεριά που ’ναι για σας. 

Έτοιμα και τα δάκρυα, οι φωνές ή ακόμα 

και η χαρά ενός που σας μισεί. 



Όλα είν’ έτοιμα. 

Ο Βράχμα, ο Χριστός, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, το Κενό 

σας περιμένουν. 

Σας περιμένει ο ξανθός Ραδάμανθυς· 

ή ο τσακαλοκέφαλος Αιγύπτιος θεός· 

ή της φυλής σας το τοτέμ· ο Mέγας Πρόγονος. 

Tο αίτιο; 

Δεν θα αναζητήσετε το αίτιο. Αλλά, 

ίσως και να ’ναι μόνο η δίψα, η λαχτάρα του λευκού να γίνει μαύρο· 

ίσως και να ’ναι μόνο η λευκότητα των ρούχων 

που δεν αντέχει πια μέσα στη λάμψη της 

θέλει να δροσιστεί μέσα στο μαύρο, επιτέλους,  

να ανακουφιστεί, ν’ αναπαυτεί μέσα στο μαύρο. Ίσως. 

Αλλά το αίτιο υπάρχει από πάντα· 

πριν γεννηθείτε. Και το αίτιο 

υπάρχει ακόμα εδώ, σήμερα, τώρα, μια βδομάδα πριν 

μες στις χειρονομίες σας, στις κινήσεις σας, 

στο πλύσιμο των πιάτων, στο παιχνίδι των ζαριών, 

στα δάχτυλά σας που ρυθμίζουν το T.V. κοντρόλ. 

Tο αίτιο υπάρχει από πάντα μες στα πάντα· δε γεννιέται 

πριν απ’ το γεγονός όπως νομίζετε. 

Kαι τούτο πάνω απ’ όλα είναι βέβαιο: 

Θα γίνει ακριβώς ό,τι θα γίνει. 

 

Mέσα στις μαύρες αρτηρίες των χωρών  

τα σιδερένια αιμοσφαίρια κινούνται, 

πράσινα, κόκκινα, γαλάζια, μαύρα, κίτρινα, λευκά. 

Nα είστε σίγουροι 

κανείς κομήτης δεν θα πέσει πάνω σας· 

δεν είναι η ουρά των κομητών για να σαρώνει τις ασφάλτους μας 

από τις σιδερένιες κατσαρίδες. Nαι 

να είστε σίγουροι· 

μονάχα κάποια έντομα θ’ αφήσουν πάνω στο παμπρίζ το χάρτη τους, 

ένα θολό νεφέλωμα, μια πυραμίδα καφετιά, πράσινες χώρες ή 

έναν πλανήτη με το αίμα του, το λίπος του, την πέτσα του. Ασήμαντα 

όλα αυτά. 

Κανείς κομήτης δεν θα πέσει πάνω σας· ούτε μετεωρίτης. Mα εσείς 

Οι εικοσπέντε, οι τριάντα, να ’στε σίγουροι 

τ’ άλλο σαββατοκύριακο, δεν θα ξεφύγετε. 

Έρχεται, καταπάνω σας, το σύμπαν. 

 

 

 

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ* 

 

Στους περισσότερους ανθρώπους βλέπεις 

τον εαυτό σου «δι’ εσόπτρου εν αινίγματι». Σχεδόν 

πάντα μπροστά σου στέκουν ή περνούν 

στενοί καθρέφτες, ραγισμένοι ή θολοί. Και σκέφτομαι 

που η παρουσία του Θεού ή όπως λένε η Δευτέρα Παρουσία,  



άλλο δεν θα ’ναι παρά μόνο ένας μεγάλος 

καθρέφτης καθαρός όπου ολόκληρο 

θα δεις τον εαυτό σου κι ολοκάθαρη 

της παρουσίας σου την ουσία θα χαρείς. 

 

 

 
_________________ 

 
* Γραμμένο στα διαλείμματα της πρώτης συναντήσεώς μου με τον Γιάννη Ρίτσο 

(Θεσσαλονίκη, 1978). 

 

 

 

 

 

 
 

________________ 
Όταν η βασίλισσα Κλεοπάτρα ζήτησε από τους σοφούς τής Αλεξάνδρειας να φτιάξουν έναν χάρτη του 

Κόσμου, ο οποίος θα μπορούσε να μας δίνει απαντήσεις σε όλα τα ουσιαστικά μας ερωτήματα περί του 

σύμπαντος και της λειτουργίας του, οι σοφοί κατασκεύασαν αυτό τον ιδιότυπο ουροβόρο όφι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OYPOBOPOΣ 

 
Στη Reya Tanninen 

 

Mού ’στειλες απ’ τα χιόνια του Βορρά 

ένα βιβλίο κλεισμένο σ’ ένα φάκελο  

(μια πεταλούδα που δε βγήκε ακόμη από το σάκο της). 

Ζώα στα γραμματόσημα του άσπρου σου φακέλου  

ζώα που κατεβαίνουν του χαρτιού τους παγετώνες 

φτάνοντας ως εδώ στο Νότο μου: 

Tο καριμπού, ο λευκός λαγός, η αλεπού, η αρκούδα, ο τάρανδος, ο λύκος. 

 

Tί να σου στείλω εγώ απ’ τη Μεσόγειο; 

Και πώς να σου το στείλω; Ξέρεις δα: 

O λύκος τρώει τον λαγό και ο λαγός 

τρώει το χόρτο και το χόρτο 

τρώει το χώμα και το χώμα 

τρώει τον λύκο. O φοβερός  

κύκλος απ’ όπου τίποτε  

δεν μπόρεσε ποτέ να δραπετεύσει. 

Όλα γεννιούνται και πεθαίνουν μες σ’ αυτό τον κύκλο. 

Τίποτε δεν μπορεί να βγει απ’ αυτό τον κύκλο.  

Γι’ αυτό σου στέλνω εγώ τον μαγικό μου Oυροβόρο 

(φίδι ή δράκος που δαγκώνει την ουρά του).  

Όλα τα όντα περιέχονται σ’ αυτόν 

όλος ο κόσμος περιέχεται σ’ αυτόν. 

Μαύρο-κακό, άσπρο-καλό, μέρα και νύχτα. 

Όμως το άσπρο τρέφεται απ’ το μαύρο 

όπως το μαύρο τρέφεται απ’ το άσπρο. 

Mέρα και νύχτα, το καλό και το κακό, 

αλληλοτρέφονται, γι’ αυτό 

«Ένα το Παν” είπαν οι Έλληνες και χάραξαν 

πάνω στον πάπυρο, στο δέρμα, στο χαρτί 

τον Oυροβόρο. 

Kι εγώ τον έβαλα στον τοίχο του κελιού μου, σαν εικόνισμα 

πάνω από το στρώμα μου, αντίκρυ στον καθρέφτη, 

όπου μεταμορφώνομαι καθώς φυσά ο χρόνος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAΛANΔPA, 1991 

 

Λόφοι χτισμένοι από τη θάλασσα. 

 

Όμως αυτά τα κρίνα εδώ στην άμμο πότε τα ’σπειρα; 

Και ποιά τα ζώα που ’σερναν του φεγγαριού το αλέτρι; 

Πάνθηρες; Βόδια; Δυο γιγάντιες πεταλούδες; 

 

Είχα ακόμα τότε τις φτερούγες μου; 

Είχα ακόμα τότε στο παχνί τον Ήλιο; 

 

 

ΒΟΤΣΑΛΑ  

 

Ούτε βλασταίνουνε, ούτε μαραίνονται· σπόροι της πέτρας. 

Είναι στεγνά, είναι φτωχά, είναι ασήμαντα. Μα να 

τ’ άγγιξαν τ’ ανθισμένα δάχτυλα της θάλασσας 

και λάμπουν.  

 

 

ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
(Πελασγικόν, 12 Ιουλίου, Πέμπτη, 2013) 

 

Ο Ήλιος πίσω απ’ το μεγάλο κυπαρίσσι  

είναι μια σάρκα λαμπερή κομματιασμένη, στάζει αίματα. Κι ο κόρακας; 

Έφτασε ταραγμένος να ρωτήσει μήπως άγριοι θεοί 

έχουν κατασπαράξει τον Απόλλωνα. 

 

(Πάντα ο κόρακας εκεί, κοντά στον Ήλιο, 

μήπως και φάει ένα κομμάτι από τη σάρκα του    

και αποχτήσει χρώματα λαμπρά όπως ο κόκκορας). 

 

«Όχι» του λέω, «όχι, ο Μάντης ζει. 

Κοίταξε μες στο τζάμι της ψευδαίσθησης εδώ στο παραθύρι μου αν αντέχεις 

  και θα δεις  

 που μέγα μάτι πολυάχτιδο κοιτά να φανερώσει,  

να ερμηνεύσει ήθελα να πω 

τον αιωνίως ανερμήνευτο χρησμό του Κόσμου. 

Κοίταξε μακρινά και κοντινά, και περασμένα, και μελλούμενα. 

Νάτος ο φίλος μου που έχει τη μικρή του κόρη άρρωστη. 

«Σαν κούρητας» μου λέει «φέρνω γύρω της χτυπώντας το κοντάρι πάνω στην 

  ασπίδα μου να διώξω μακριά τον πυρετό». 

    

  * 

Κ’ ήμουν όλη τη μέρα λυπημένος, ναι, απαρηγόρητος 

γιατί ούτε κι εφέτος μπόρεσα να πάω στο Λυβικό 

στου Λέντα τη θαλάσσια σπηλιά που έχει δάπεδο νερό και θόλο πέτρινο. 

Τα κύματα σαρώνουνε το φως, δίχτυ χρυσό, το μπάζουν μες από την πόρτα 

  της σπηλιάς το ρίχνουν ξεσχισμένο στα τοιχώματα. 



Κι εσύ κοιτάζεις στα τοιχώματα ψηλά τις κληματόβεργες, ώ λάθος, ήθελα να 

  πω 

τις λικνιζόμενες εκεί ρίζες του Ήλιου.  

Τ’ άγρια περιστέρια που σκιαχτήκαν φτερουγίζουν κυκλικά ή γράφουν  

  σχήματα, 

μέχρι που πάνε και καθίζουνε κι αυτά να λικνιστούν εκεί να λικνιστούν 

  στα φωτοκλώναρα. 

 

Κάποιο τους πέφτει μα και πάλι επιστρέφει. 

 

Κι ο Στεφανάκης έξω εκεί πάνω στο βράχο καθισμένος 

ρίχνει το αγκίστρι του να πιάσει λέει σπαρταριστές εμπνεύσεις για να φάει ο 

  ποιητής. 

 

Κι ο Ανδρουλάκης κατεβαίνει απ’ το κρεβάτι του 

που είν’ εκεί ψηλά μέσα στα δέντρα, στ’ αρμυρίκια. 

Φτάνει μπροστά μου με μια κάμερα και λέει:  

«Στάσου εδώ μπροστά στη θάλασσα και απάγγειλε Σεφέρη. 

Κι εγώ το βράδυ επίτηδες θα σύρω τη συζήτηση ως τις δυο τη νύχτα κι ως τις 

  τρεις 

ώστε να δούμε στο σκοτάδι καθαρό τον αστροπόταμο...». 

 

Κι ένας το βράδυ στο συμπόσιο θέλησε να πει για το ουράνιο και το γήινο: 

 

«Τ’ είναι ουράνιο και τί γήινο;» ρωτήσαν τον Σοφό της Αγροικίας. 

«Ουράνιο» είπ’ ο Τσου  

«είν’ ένα άλογο χωρίς το χαλινάρι. 

Γήινο είναι τ’ άλογο που έχει χαλινάρι». 

 

«Ναι βέβαια» συμπλήρωσε ο Ντανάκας, «αλλά όταν 

το χαλινάρι έχει χάντρες και φουντίτσες, κουδουνάκια, χαϊμαλιά, 

εύκολα το ουράνιο προτιμά να γίνει γήινο». 

 

Κι όλοι γελάσαμε μ’ αυτό που είπ’ ο φίλος μας 

με γέλιο τόσο δυνατό που έφτασε ψηλά, πολύ ψηλά 

στα Όρη τ’ Αστερούσια εκεί που ο Ψαράκης 

νυχτοβοσκά και χαίρεται την αστρομοναξιά του. 

 

  * 

«Ναι ξαναφώναξα» στον κόρακα, «ο Ήλιος ζει και ζει και ζει. 

Αφότου ο Ελύτης τους το ζήτησε 

το λένε τα τζιτζίκια όλα μαζί». 

 

(Α τα τζιτζίκια οι μάκαρες αυτοί 

που αγνοούν τους νιφετούς, τους όμβρους, τους χειμώνες. 

Που ζούνε και πεθαίνουν με τη γνώση πως ο κόσμος  

άλλο δεν είναι παρά μόνο καλοκαίρι). 

 

 

 



 

ΔΥΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ 

 
(Γραμμένα –συμφώνως προς την συνήθεια του Λι Τάι Πο-  

για τους αγαπημένους που με φιλοξένησαν: 

Σπύρο Σιάμο, Αικατερίνη και Σεμέλη): 

 

  1 
 

Αμμουδομισοφέγγαρο η κόψη σου Κορώνη  

που συνεχώς κόβει αφρό κι επάνω σου τον στρώνει, 

 

κάτω από φοίνικες κι ελιές, δάφνες, αμπέλια, φύκια 

κόκκινα κρίνα της Κνωσσού, πεύκα και αρμυρίκια. 

 

Από μπαλκόνι φιλικό εγώ σε καμαρώνω. 

Τον μέτριο προς τον πικρό πίνω και ημερώνω. 

 

Πιθάρια στις ταράτσες σου βγάζουν πανάρχαιους ήχους 

και σκαλοπάτια οδηγούν σε κάστρα και σε τοίχους 

που Μυκηναίοι έχτισαν, Φοίνικες και Ρωμαίοι, 

 

Βυζαντινοί και Ενετοί, για ναν’ οι αρουραίοι 

 

με κατοικίες κι οχυρά απέναντι στις γάτες 

που απ’ τα δώματα ψηλά κοιτάζουνε τις τράτες. 

 

Κι αν τα ποντίκια σκούζουνε, τα ψάρια σπαρταρούνε 

ούτε που νοιάζονται οι θεοί κι όλοι μαζί γελούνε 

 

με το παιχνίδι της ζωής όπου τα πάντα είναι 

τροφή των πάντων Ρόδο μου, και Φαλλικέ μου Κρίνε. 

 

Πιθάρια με πανάρχαιο φως πού ’ναι πηχτό σα μέλι. 

Κ’ οι δεκαοχτούρες να ρωτούν αν ξύπνησε η Σεμέλη. 

 
                                                      Οκτώβριος, 2012 

 

  2 

Θάλασσα μένω εκστατικός το γόνατό μου κλίνω 

μπρος στον μινωικό εδώ γειτονικό σου κρίνο 

 

που είναι ολοπόρφυρος, σαρκώδης κι ανοιγμένος 

με στήμονα μακρότατο που μοιάζει κεντημένος 

 

από τις μέλισσες μπορεί ή κι απ’ τις πεταλούδες 

και του Νηρέα τις πολλές έφηβες κοπελούδες: 

 

Νάτην η Ιφιάνασσα, η Κύνθια, η Αλόη 

νάτην η Υακίνθινη, Αλία, Κυμοθόη. 

Η Φλοίσβη, η Οστρακινή, η Πόρφυρα, η Χλόη. 

Νάτηνε η Ηχήεσσα, η Πόντια, η Πλώη. 



 

Οι δάφνες με κατάμαυρους τους λαμπερούς τους σπόρους 

γιατί ποτέ δεν τους ζητούν χαράτσια είτε φόρους. 

 

Οι φοινικιές χρυσά τσαμπιά φορούνε σκουλαρίκια 

δίπλα στα ξεβαμμένα εδώ της άμμου τ’ αρμυρίκια. 

 

  * 

Ω, πού ’σαι, στη Μεσόγειο ο πιο σοφός ο σκύλος! 

Του Διογένη σίγουρα εσύ θα είσαι φίλος. 

 

Τον πίθο θα ’χεις σπίτι σου σαν κάθε παλικάρι 

και δεν πειράζει που συχνά θα μοιάζεις σαλιγκάρι. 

 

             Μάιος, 2013 
 

 

ΑΓΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Έξι μυρμήγκια κουβαλούν το πόδι μιας ακρίδας. Η ακρίδα 

ήταν ο δράκοντας στα σύνορα του τόπου. Και τον βρήκαν 

χωμένο στη βαθειά ανατολή 

του κολοκυθανθού. 

Τρυγούσε λέει το μύθο. Όμως να 

όρμηξαν μέσα τα μυρμήγκια και τον έσυραν 

έξω απ’ το λουλούδι στην αυλή και τον κομμάτιασαν. 

Τώρα μυρμήγκια έξι κουβαλούν το πόδι μιας ακρίδας. Φτάνουν 

στη μυρμηγκότρυπα· το σπρώχνουνε. 

Και παρασταίνουνε την τύφλωση του Κύκλωπα  

από τον Οδυσσέα και τους συντρόφους. 

 

 

 

ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
 

Ήρθαν και πάλι σήμερα εδώ οι πεταλούδες. 

(Έρχονται κάθε μέρα στον μικρό μας τον μπαχτσέ πεταλουδίζοντας• 

κάθονται κάποτε για λίγο στο κατώφλι ενός ανθού ή μπαίνουν μέσα του 

 κουνώντας τα φτερά τους στο ρυθμό της πιο γαλήνιας ανάσας). 

Ω, ανάσα άνασσα. Πόσο αγαπώ τις πεταλούδες. 

Όμως εκείνες τίποτε δεν ξέρουνε γι’ αυτή μου την αγάπη. 

Κι έτσι ποτέ δεν μου αφήνουνε τηλέφωνο, διεύθυνση, ιμέιλ. 

Μια πεταλούδα ζωντανή βρίσκεται πάντοτε στο «έρχομαι» και «φεύγω». 

Θα την κρατήσεις πλάι σου, μόνο αν τη σκοτώσεις. 
Μα τί ζωή θα κάνεις με τη χάρη της νεκρή; 

Αχ, τί ζωή, με την αγάπη σου θλιμμένη; 

 * 

Ήρθαν και πάλι σήμερα εδώ οι πεταλούδες. 

Και η ακρίδα η πράσινη (μισό εκατοστό) με το σκουφί της (ένα τρίγωνο με 

  μάτια). 



Και η θεόρατη εκείνη με τον θώρακα ως ίππος ο χλωρός. 

Ήρθε και ο σκαντζόχοιρος, λουσμένος, χτενισμένος, με τις τρίχες του καρφιά 

  ως ακανθόχοιρος.  

Ήρθε και το στιλπνό, μαύρο μυρμήγκι, ο εργάτης των σπειρών 

της κολλητσίδας, ο σεμνός 

κουβαλητής των θαυμαστών 

αποθηκών της επικράτειας των σπόρων. 

Ήρθε κ’ η αδερφή του η μυγίτσα που φορεί  

κίτρινη ζώνη… Ω,  

παιδιά 

να δείτ’ εκεί,  

να δείτε, α. Πήγα να το ξεχάσω… 

Ήρθε και ο Θεός κρυμμένος κάτω απ’ την ασπίδα μιας χελώνας. 

(Έτρωγε χόρτα σύρριζα στον τοίχο μας και νόμισα  

για μια στιγμή πως είναι η μηχανή που έστειλε ο δήμος για να κόψει τα  

  χορτάρια μας). Ω, ναι 

έρχετ’ εδώ συχνά ο Θεός κρυμμένος σε χιλιάδες ορατές μα και σε άπειρες  

 αόρατες μορφές. 

Έρχετ’ εδώ  

γιατί 

μόνο εδώ  

μέσα στο απέραντο «δεν ξέρω» μου υπάρχει όπως είναι, 

μέσα στου νου μου το κενό χωρά ολόκληρος,  

μέσα στο τίποτε που είμαι νοιώθει ελεύθερος. 

Μέσα στο τίποτε; Μα ναι, ήρθαν και πάλι 

έξω απ’ το σπίτι μας, σε τούτη την αυλή, 

σ’ αυτό το πέρασμα του κόσμου προς τον κόσμο. 

 

 

  
ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΠΟΝΟΥΝ 

 
    Στη Μαρία Φαραντούρη 

 

Οι γάτες στέκουν γύρω και κοιτούν. 

Κι όταν ακούν τις πόρτες, τα παράθυρα που κλείνουν 

με περιμένουν έξω να μου πουν: 

«Έρχεσαι, φεύγεις, είν’ αβάσταχτο. 

Μα εμείς το αντέχουμε γιατί  

   το ’χουμε καταλάβει  

πως κι όταν λείπεις μακριά  

   μας σκέφτεσαι μ’ αγάπη. 

Τρίφτηκε το παλτό σου και του λείπουνε κουμπιά. 

Αυτού στις πόλεις που γυρνάς κανείς δεν σε φροντίζει; 

Μείνε μαζί μας, δεν μας νοιάζει το φαΐ. Μείνε μαζί μας. 

Εδώ οι αράχνες με τη γκρίζα τους κλωστή  

θα σου μαντάρουν τα φθαρμένα σου σκουτιά. Και κοίταξε, αν έχεις 

λίγη μονάχα υπομονή, πυγολαμπίδες θά ’ρθουν  

την Άνοιξη με νήματα φωτός να τα μπαλώσουν. 



Και για κουμπιά μη νοιάζεσαι, υπάρχουν βελανίδια, 

κουκούτσια, δόντια δράκοντα και όστρακα και άστρα. 

 

Μείνε μαζί μας μόνο εσύ μας σέβεσαι ως ανθρώπους 

παμπάλαιους. Και μόνο εσύ 

προσέχεις κάθε στάση 

που παίρνουμε: Του λιονταριού, πύλες όταν φυλάσσει. 

Της σφίγγας της Αιγύπτιας, της σφίγγας των Ναξίων, 

της σφίγγας που στα τρίστρατα στεκότανε της Θήβας 

ή και την άλλη στάση μας, αυτή των μακαρίων 

όταν παρέα βρίσκονται με άδολους ανθρώπους.  

Τη στάση την ανάσκελη· τη στάση της καμπούρας 

του τόξου με τις τρίχες μας που ανατσατσαρώνουν 

όταν από τον φόβο μας γυρνάμε στη φοβέρα· 

τη στάση που το πόδι μας αθώα σηκωμένο 

γίνεται ανάκουστη αστραπή στης όχεντρας την κάρα. 

Μείνε μαζί μας. Μόνο εσύ 

ακούς τα αινίγματά μας… 

 

Κι έχεις μια θλίψη απέραντη όταν πουλάκια τρώμε». 

 

 

 

ΟΙ ΚΙΣΣΕΣ 

 
Ποιός παίρνει τα σαπούνια που αφήνω έξω εκεί κοντά στο λάστιχο που 

  πλένομαι; 

Τα παίρνουν μήπως τα ποντίκια για να χτίσουν έναν παρθενώνα; 

Τα παίρνουν τάχα οι γάτες για ν’ αλείψουν τα σχοινιά που τις κρεμούν  

και να πεθαίνουν έτσι το ταχύτερο; 

Τα παίρνουν τάχα οι ασβοί για να γελούν καθώς θα κρύβονται 

και θα τα ρίχνουνε στους άπλυτους διαβάτες; 

Τα παίρνουν μήπως τα κοράκια και τα τρώνε σαν τυρί; 

Τα παίρνουν Βαβυλώνιοι κι Ασσύριοι για να γράψουν πάνω τους μ’  

  εκείνη την πανάρχαια γραφή τους που τη λένε σφηνοειδή; 

 

«Όχι» μου κρένει η θεια-Ντίνα. «Όχι. 

Τα παίρνουνε οι κίσσες, γκζάνες, καρακάξες, όπως θες ονόμασέ τες. 

Τα παίρνουν για να φκιάσουν μάγια στις αντίζηλες 

ή για να κάνουνε βουντού στους κυνηγούς 

ν’ αρχίσουν να χτυπούν ένας τον άλλο σα να ήτανε θηράματα». 

 

«Αλήθεια» λέω «έχουν φτάσει ως εκεί;» 

 

«Αυτές παιδί μου είναι αναγελάστρες, είναι κλέφτρες, είναι μάγισσες  

κατέχουν το Μεγάλο Θησαυρό. 

Αρχαίων εταιρών και βασιλιάδων, τί εγίναν τόσα πλούτη μυθικά; 

Κύπελλα από έβενο ή κοράλλι, δαχτυλίδια, περιδέραια, βραχιόλια, 

  σκουλαρίκια και λογής διαμαντικά. 

Χτένια χρυσά, καθρέφτες απ’ ασήμι, σκήπτρα, στέμματα, μαχαίρια 



  φονικά που τα σκεπάζουν με αχάτες κι αμεθύστους, με σμαράγδια και 

  σακκιά μαργαριτάρια. Τί εγίναν όλ’ αυτά; 

Λένε πως τα ’χουν όλα μαζεμένα οι καρακάξες στην κουφάλα μιας 

  πελώριας γριάς βελανιδιάς. 

Ή σ’ ένα σπήλαιο που είναι στον ψηλότερο γκρεμό του κόσμου κι 

   έχουν βάλει φύλακα εκεί τον δράκοντα των άστρων». 

 

Έτσι μου είπε η θεια-Ντίνα, μα ενώ  

εγώ κατέγραφα ετούτα φτάνει εκεί στο παραθύρι της καλύβας μου μια 

   κίσσα και μου λέει: 

«Κοίταξε ποιητή, μην την πιστεύεις 

την Ντίνα, (ή θεια-Ντίνα όπως τη λες) εμείς την ξέρουμε.  

Είναι μια ψεύτρα, κουτσομπόλα, κλέφτρα, εμείς την ξέρουμε. Λοιπόν,  

αν θέλεις να μ’ ακούσεις 

ποτέ μην εμπιστεύεσαι αυτά που λεν οι κίσσες». 

 

 

 

ΤΑ ΑΓΡΙΑ 

 

Τα ήμερα δεν ζουν χωρίς να έχουν τη φροντίδα των ανθρώπων. 

Χρειάζονται μαντρί, κλουβιά, μια γλάστρα, πότισμα, φαΐ, σχολείο,  

  άσκηση. 

Όμως τα άγρια δεν έχουν την ανάγκη κανενός. 

 

Ρίχνει ο άνεμος τα φύλλα στο βαθούλωμα του βράχου να χωνέψουν και να 

  γίνουν κοπριά.  

Όμως οι ίριδες φυτρώσαν έξω απ’ το βαθούλωμα· 

από το φόβο τους μην τύχει και κλειστούν· 

από το φόβο τους μην τύχει και κλειστούν μέσα στη γλάστρα ενός βράχου  

  και ημερέψουν. 

Έξω φυτρώσανε στην άκρη εκεί χυμένες λες απ’ την ασπίδα τ’ Ουρανού. 

 

Τα ήμερα δεν ζουν χωρίς να έχουν τη φροντίδα των ανθρώπων. 

Ακόμα κ’ οι θεοί δεν ζουν χωρίς να έχουν τη φροντίδα των ανθρώπων. 

 

Ποιήματά μου άγρια να είσαστε (ω εαυτέ!) 

όπως οι ίριδες και τ’ άστρα, ο Προκύων, κ’ οι Πλειάδες· 

όπως το άγριο σύμπαν που δεν έχει την ανάγκη απ’ τη φροντίδα κανενός. 

 
    Πελασγικόν Λευκάδος - Ραΐνα Αγρινίου, Ιαν. 2011 

 

 

 

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
 
 Ζηλεύω των κοράκων και των γλάρων 

 τις κατοικίες σε σπηλιές βραχονησίδων μεσοπέλαγα.  

 Α τι αγέρας και τι δρόμοι της ψυχής λησμονημένοι. 

 
         



 

 

 

Ο ΕΛΙΟΤ ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
 

«Starnbergersee, Hofgarten», είναι λέξεις 

που συναντάς κατηφορίζοντας την πρώτη απ’ τις πλαγιές 

αυτού που ο Τόμας Έλιοτ ονόμασε  

«έρημη χώρα» (The Waste Land). 

«Εκεί νοιώθεις ελεύθερος», μας λέει, «in the mountains» (στα βουνά). 

Κ’ ίσως το πλήθος βλέποντας των αλπικών λιμνών  

μιλά για «ερημιά από καθρέφτες». 

 

Και δικαίως 

θα ρώταγε κανείς: Σε τέτοιους τόπους,       

πανέμορφους, πού είδες ποιητή 

αυτό που αποκαλείς «έρημη χώρα»; 

 

Αλλού θα μας τη δώσει την απάντηση, στα χορικά του «Βράχου»: 

«Η έρημος», μας λέει, «δεν βρίσκεται στους νότιους τροπικούς  

αλλά μες στην καρδιά του αδερφού σου». 

 
           Feldafing, 11 Νοεμβρίου 2003 

 

 

ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 

1 

Όπως το ρόδι μη αντέχοντας το βάρος 

του μυστικού του πέφτει και 

μες στον καθρέφτη τ’ ουρανού γίνεται άστρα. 

 

2 

Με πήρε η μάγισσα στο σπίτι της 

με πήρε η αρκούδα στη φωλιά της 

με πήρε η φωτιά στη σκήτη της. 

 

3 

Όμως ποιός θα μπορούσε να ψαρέψει στον καθρέφτη; 

 

 

 ΣKIΩNH 

O Σκίρων που κατέφυγε ανάμεσα στα βράχια· 

ο Ίππαρχος που έκρυψε το θησαυρό του απ’ άστρα 

και η εκλειπτική της αμμουδιάς. 

 

What seas what shores what grey rocks o my daughter. 

 

Πέτρινος κήπος κ’ οι καρποί του αυτά τα βότσαλα. 

Tα κύματα λικνίζουνε το είδωλο του Ήλιου 



(όπως την κεφαλή μου επί πίνακι) 

σέρνοντας στον πυθμένα ένα δίχτυ από φως. 

Χαλίκια των κυμάτων η σοδειά. 

K’ οι πέτρες κροκαλίζοντας στης θάλασσας το χάδι. 

 

Πέτρες που έπιασε ο ψαράς της Θήρας 

ο ζωγράφος Πολύγνωτος 

ο αγιογράφος Πανσέληνος. 

Πέτρες που λούζει με τη χάρη της η θάλασσα και λάμπουν. 

 

Εδώ η σπλήνα μου της άλλης μου ζωής της πετρωμένης. 

Εδώ η χολή μου, τα νεφρά μου, το συκώτι μου. 

Εδώ το ένα μάτι μου το πράσινο και τ’ άλλο μου το μαύρο. 

Εδώ τα νύχια μου (κοχύλια, πεταλίδες). Και τα δόντια μου. 

Χαλίκια μες στο φως. Το πετρωμένο μου μυαλό. 

Και της καρδιάς μου εδώ το κρύσταλλο. 

Τάματα κρεμασμένα στων κυμάτων το σχοινί, μπρος στο εικόνισμα του 

 Ήλιου. 

Εδώ της μοίρας μου η πέτρινη κλωστή. 

 

 

ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 

 

Κάθομαι στην αυλή μου τη λιθόστρωτη που γίνεται πιο πέρα χορταρόστρωτη  

με θάμνους ανθισμένους και με κρίνα, δρακοντιές και σπαραγγιές και 

ανεμώνες ως τους λόφους που τα δέντρα τους κρατούν τον ουρανό. 

 

Μπρος μου περνούν ως μανεκέν οι πεταλούδες δείχνοντάς μου ενδυμασίες της 

επόμενης σεζόν πού ’χει αρχίσει ήδη εδώ κι εφτά είτε οχτώ χιλιάδες χρόνια. 

 

Όντας εφήμερες ή λίγων ημερών πεταλουδίζουν με κινήσεις σα να θέλουν να 

μου δείξουν το πώς είναι (ώ εσείς!) ένα καλό, ένα υπέροχο 

καρδιογράφημα θεού της Ομορφιάς. 

 

Κάθομαι στην αυλή μου εδώ κ’ η Ουρανιώ ν’ ακούει μεταφρασμένη 

σ’ όλες τις γλώσσες την γλυκύτατη ωδή του αηδονιού  

μα και το μάγκικο το σφύριγμα του κότσυφα,  

του κούκου την απόκοσμη φωνή,  

της καρακάξας διαλέκτους και τ’ ατέλειωτα αυτά κουτσομπολιά της για τις 

κότες, τις κουρούνες, για τον μπούφο ή για μας. 

 

Κ’ οι πεταλούδες να περνούν και να περνούν σα να ’ναι τούτος ο διάδρομος 

των πιο ωραίων όντων που ’χει δει  

αυτός  ο μέγας οφθαλμός του Ουρανού, μα και αυτή, η πολυόμματη  εδώ δορά  

  της Γης. 

 

 

 

 

 



 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ 

 

Ήρθες τον Αύγουστο του ’12. 

Και είμαστε στον Αύγουστο του 2019. 

 

Τον Αύγουστο του 3012  

πού θα ’μαστε; Τί θα ’μαστε; 

 

Κι από τον Αύγουστο του 3012 

μέχρι τον Αύγουστο του 3019 

τί θα ’χει αλλάξει; 

 

 

 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 
 

Πολύ σοβαρά παίρνουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Κι αλαζονεύονται 

ανόητα πάνω στη Γη. Που δεν είναι παρά μόνο ένας κόκκος της ανθόσκονης 

που ονομάζεται Γαλαξίας, και που απλώθηκε σαν φύσηξε ολίγον τι ο χρόνος, 

στο περιβόλι της Αιώνιας Άνοιξης. 

 

 

 

ΚΑΘΟΜΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ 
 

Κάθομαι κάτω απ’ το πουρνάρι δίχως σκέψεις. 

Τάχα γιατί να σκέφτομαι; Τριγύρω μου υπάρχουν 

ενσαρκωμένες σκέψεις τόσο όμορφες 

που βλέποντάς τες με γεμίζουν ευφροσύνη. 

 

 

 

H ΦΤΩΧΕΙΑ 
 

Η φτώχεια με τραβάει προς τη λύτρωση. 

 

«Σου φτάνει» λέει «ένα μικρό καλύβι στο βουνό 

ή πιο σωστά να κατοικείς σε μια κουφάλα δέντρου. 

 

Από βιβλία σου φτάνουνε ποιήματα 

και παραμύθια. 

 

Κ’ ίσως ούτε κι αυτά. 

 

Σου πάει πιο καλά μια εντελώς  

άδεια βιβλιοθήκη. 

 

Αν και το τέλειο θα ήτανε τα ξύλα της 

να επιστρέψουν το ταχύτερο στο δάσος». 



 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ 

 

Φυσά το άπειρο· φουσκώνει το πανί του ουρανού. 

 

Το κόκκινο σκυλί μου εκεί στο διάσελο κι εγώ  

κάτω απ’ τον κέδρο να στοχάζομαι 

  κρατώντας το φτερό του κεραυνού. 

 

Μπαίνει η μέρα κάτω στην κοιλάδα και κορνάρει μ’ έναν κόκκορα.  

Γκαρίζει μακριά ο γάιδαρος τη χωριατιά και την οκνότητα. 

 

Μ’ άμφια μούσκλα και ποδήρη καταρράχτη θα σε δω 

στη λειτουργία του νερού. 

 

Ακούγονται οι σφυριές του μαραγκού. 

Καρφώνει τάχα ένα σανίδι ή επίμονα 

   χτυπά την πόρτα του Θεού; 

 

Γίγαντες-πύργοι ακρίτες της ΔΕΗ κρατούν τα σύρματα. 

Μιας πεταλούδας στον αέρα πιάνω σήματα.  

Ένα αγκάθι-άστρο μες στο χάος στο γκρεμό. 

 

Κράζει ο κόρακας ψηλά αντικρύζοντας τον έρημο καιρό. 

 

 

 

Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΠΠΑΣ 

 (βαρβαρικό) 

 

«Ούτε του Τσέγκις Χαν το άλογο δεν είχε στο λαιμό του τόσο φίνα χαϊμαλιά». 

«Ποιός είναι τούτος πάλι;» είπ’ αυτή. 

«Α, είν’ εκείνος που κρατεί στο χέρι ένα γεράκι κι έφιππος γελά στον ουρανό· 

που ψήνει το φαΐ του σε φωτιά από σβουνιές και που κρεμάει πάνω απ’ το 

στρατόπεδο παγούρι το φεγγάρι. 

Ω Σαμαρκάνδη, ω Βασόρα, ω Νισαπούρ… 

σας ξέρω αφ’ ότου επισκεφτόμουν πολιτείες μυρμηγκιών… 

και τις σκηνές των Τάταρων τις είδα σε χωριά μανιταριών… 

Ω Σαμαρκάνδη, ω Βασόρα, ω Νισαπούρ· 

άνεμος παγωμένος ήρθε από τη στέππα και τροχίστηκε περνώντας τα Αλτάια 

  Όρη. 

Κι έκοβε όσους ήτανε ψηλότεροι απ’ του Ήλιου τον τροχό. 

Και πυραμίδες από ανθρώπινα κεφάλια έχτισε για να ’χει ν’ ακουμπά η σκεπή 

  του κόσμου. 

Κ’ ύστερα ήρθε ο Μπαμπέρ ο στρατηγός και ποιητής. 

Κ’ ήρθε και ο Ακμπάρ που στους ναούς του οι θεοί όλου του κόσμου ειρηνικά 

  συγκατοικούν». 

 

  



ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΓΚΑΛΕΡΙ 
    

 Τεσσερεσήμισι πρωί 

από τον ύπνο σου αν βγεις 

στην πιο αρχαία γκαλερί 

του ουρανού μπορείς να δεις 

λαμπρή καθάρια ν’ ανατέλλει 

του Ωρίωνα η ζωγραφιά 

που τις Πλειάδες κυνηγά 

με τόξο αστέρινο και βέλη 

από χρυσάφι και φωτιά. 

 

Ο Κύων πίσω ακολουθεί 

που ’χει το Σείριο κεφαλή. 

 

Στην πιο αρχαία γκαλερί. 

 

Ούτε βαρβάρου επιδρομή 

ούτε πλημμύρες και σεισμοί 

μπορούνε κάτι να χαλάσουν 

ή μια ψηφίδα ν’ αποσπάσουν. 

 

Στην πιο αρχαία γκαλερί 

όπου καθείς μπορεί να μπει 

χωρίς να δώσει πλερωμή. 

 

Μπήκαν και πλούσιοι και φτωχοί 

σκλάβοι κι ελεύθεροι, πιστοί 

και άπιστοι και στρατολάτες 

βοσκοί, εμπόροι κι απελάτες 

και ναυτικοί και ζευγολάτες, 

ήρωες, ποιητές, σοφοί, 

μάγοι, ζητιάνοι, βασιλιάδες 

και αστρονόμοι και νομάδες 

άτομα και λαοί κι ομάδες 

κι εξορισμένοι στα νησιά 

Μακρόνησο και Κω και Τζια. 

Μπήκαν και ζώα και φυτά 

κ’ η θάλασσα που αντανακλά 

με των δακρύων της τον καθρέφτη 

το άστρο το πουλί τον κλέφτη 

κι όλο τον όμορφο ντουνιά 

τον άχαρο και το φονιά,  

την απερίσκεπτη πλεμπάγια 

που υποδέχεται με βάγια 

τον άγιο και τον ληστή 

πριν τους σταυρώσει ή τους θάψει 

μες στο μπουντρούμι και στη χάψη. 

 

 



Στην πιο αρχαία γκαλερί 

που πάντα ρει και πάντα μένει 

μοναδική στην οικουμένη 

για κείνον που στην ομορφιά 

αναζητεί παρηγοριά. 

 

 

ΣΥΜΠΑΝΤΕΙΑ ΝΥΧΤΑ 

 

Να ’μαι εδώ πάνω στο στρώμα του Αντώνη ή του Άδωνη 

του Αδωναΐ του Δία ή του Δον. Να ’μαι εδώ 

κοντά στο ηλεκτρικό λουλούδι μου απέναντι 

σ’ ένα ρολόι πουλί, τριγυρισμένος 

από πελασγικά υφαντά και μουσικές· το ράδιό μου 

με ξόβεργα κεραία συγκεντρώνει ερτζιανά 

πιάνει δαιμόνους ήχους είναι βλέπεις 

η μαγική μου ταμπακέρα· τα βιβλία μου 

πνεύματα είναι ενσαρκωμένα είναι πουλιά 

που ’χουν σφραγίδες στα φτερά τους από αλφάβητα και εικόνες. 

 

Να ’μαι εδώ ένας αρχαίος πολεμιστής, απομεινάρι 

απ’ τη φυλή εκείνων που αγαπούν να πολεμούν 

που αγαπούν να παίζουν, να χορεύουν, που φορούν 

το κυκλικό τους σκουλαρίκι, που κοιμούνται 

κάτω από τη γέφυρα του ουράνιου τόξου. Αφ’ ότου 

την περικεφαλαία μου τη φορούν τροχοί μοτοσακών κι αυτοκινήτων έξω 

  στην οδό όπου οι άνθρωποι 

τρέχουν για να προλάβουν τη ζωή 

κάθομ’ εδώ και παίζω σκάκι με τον ίσκιο μου. Δεν έχω σπίτι 

μήτε σκοπό μήτε επάγγελμα. Οι άνθρωποι 

καχύποπτα με βλέπουν σάμπως να ’μαι απ’ αλλού ή σάμπως να ’μαι 

ο πιο αρχαίος κάτοικος της Γης. Μα ναι 

έχω χιλιάδες χρόνια εδώ, κατάμονος. 

Κανείς ποτέ δεν μ’ επισκέφτηκε. Ποιός άλλωστε; 

Αυτοί που ήρθαν χτες ή θά ’ρθουν αύριο, αυτοί 

τίποτε δεν υποψιάζονται γι’ αυτή 

τη νύχτα μου αιώνων μέσα εδώ σ’ αυτό το χάσμα 

σ’ αυτή την πλούσια μοναξιά όπου ξεκούραστα 

χύνονται όλα τα νερά. Κάθομ’ εδώ 

κάτω απ’ τη φτερωτή των εποχών και βλέπω τη βασίλισσα της τράπουλας 

μες από ηλιοτρόπια και καθρέφτες να ’ρχεται και να ’ρχεται 

δίχως ποτέ να φτάνει. Ω ναι 

ανοίγω που και που την πόρτα μου -ποιά πόρτα;- και ταΐζω 

μ’ ετούτα τα γραμμένα μου χαρτιά ταΐζω εδώ 

μονόκερους φεγγάρια χερουβείμ κι όλα τα ζώα  

που έχουνε την όψη της φωτιάς. Πολύ αργά, πάντα πολύ αργά 

φτάνουν οι άνθρωποι και ψάχνουνε τη στάχτη, ενώ βαθειά 

στη λεωφόρο της συμπάντειας νύχτας 

η κοσμική νταλίκα-δράκος ανεβαίνει κουβαλώντας 

χρώματα και φαρέτρες για τους γιους των ήλιων. 



ΑΡΑΜΠΑΣ  

 
 Στον Δημήτρη Στεφανάκη 

 

Αραμπάς· αραμπάς φορτωμένος ένα νεκρό πρίγκηπα της Ασίας· αραμπάς 

φορτωμένος καρπούζια· αραμπάς φορτωμένος τσιγγάνες· αραμπάς φορτωμένος 

κοπριά· αραμπάς φορτωμένος ξύλα· αραμπάς φορτωμένος γλάστρες με λουλούδια· 

αραμπάς φορτωμένος όπλα· αραμπάς φορτωμένος βαρέλια με νερό· αραμπάς 

φορτωμένος φεγγάρια· αραμπάς φορτωμένος καθρέφτες· αραμπάς φορτωμένος 

πλήθος όρθια αναμμένα κεριά· αραμπάς φορτωμένος κορμιά εκτελεσμένων 

Κούρδων· αραμπάς αδειανός γιατί δεν βρέθηκε πουθενά το πτώμα του Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα· αραμπάς φορτωμένος παιδιά και σερνάμενος από ένα βόδι που στα 

κέρατά του ανάμεσα κάποιος ετοποθέτησε χορδές. Αραμπάς στην άκρη της 

Τριχωνίδας: Το ζώο ζύγωσε και σκύβει στον καθρέφτη του νερού· ασπάζεται τον 

εαυτό του· πίνει. 

Κ’ ύστερα, ο αραμπάς ουρανός· με τροχούς του τον Ήλιο και το Φεγγάρι· 

φορτωμένος άλλοτε νέφη, άλλοτε άστρα. Πού μπορεί να πηγαίνει τούτος ο αραμπάς, 

που στον πάτο της καρότσας του, κουβαλάει μαζί του όλους εμάς; 

 

 

 

ΠΟΣΟ ΒΑΘΕΙΑ ΝΟΣΤΑΛΓΗΣΕ 
 

Μούσα, ξεκούρασε λιγάκι τον πολεμιστή. Στα χέρια σου κρατάς τη ραψωδία 

του. Τη γράφεις όπως θέλεις. Πόσο βαθειά νοστάλγησε το γένος του. Εκεί που 

σε κανέναν, σε καμμιά, δε γίνεται να είναι βαρετός.  

Μούσα πόσο του έλλειψε, πόσο του έλλειψε, η γενναιοδωρία της αστείρευτης 

εκείνης αθωότητας. 
 

 

  

 ΔΕΞΟΥ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Να ’μαι ανάμεσα στου Άθωνα το Άλφα και στ’ Ωμέγα του Γλαρόκαβου. 

Να ’μαι ξανά γυμνός από τα πάντα. 

 

Δέξου με θάλασσα  

καθώς ανάσκελα ξαπλώθηκα στο λίκνο σου. 

Ντύσε με και ξεντύσε με αδιάκοπα 

μ’ αυτά τα ολόδροσα σεντόνια του νερού σου. 

Βάλε του δύοντος ηλίου την κορώνα στα βρεγμένα μου μαλλιά. 

Ρίξε στο σώμα μου τα ολόφρεσκα λουλούδια του αφρού σου. 

 

Κι αν είναι από τον διάφανο τάφο μου αυτό να βγω 

έχω το μισοφέγγαρο για μάνταλο χρυσό. 

 

Να ’μαι ανάμεσα στου Άθωνα το Άλφα και στ’ Ωμέγα του Γλαρόκαβου. 

Να ’μαι ξανά γυμνός από τα πάντα. 

Έτοιμος πια το σύμπαν να ντυθώ. 

Θάλασσα δέξου τον αθάνατο θνητό. 



 

 

ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

 
«…ειπείν, παις ειμί Γας και Ουρανού αστερόεντος… 

…κ’ αυτοί δώσουσι ποιείν θείης από κρίνης...»  

Ορφικό 

 

Παιδί είμαι της Γης και τ’ Ουρανού πρέπει να πεις 

στης Μνήμης τους φρουρούς για να σ’ αφήσουνε να πιεις. 

Όμως αυτό το λόγο δεν μπορείς 

να τον αποστηθίσεις, επειδή 

τη φοβερή στιγμή μπρος στους φρουρούς 

δεν λες αυτό που έμαθες, μα λες 

μόνο αυτό που είσαι. Οι φρουροί 

είναι ο Έρωτας κι ο Θάνατος που μπρος τους 

όλοι είναι γυμνοί. 

 

 

Ο ΚΗΠΟΣ Κ’ Η ΝΥΧΤΑ 

 

Έπρεπε να βαδίσω σ’ οροπέδια μ’ αΓχόνες 

έπρεπε να σκοντάψω σε κρανία αιγών. 

Βράδιασε πια. Κοιτάζω εδώ. 

Όλα γυμνά τα δέντρα που με σταύρωσαν. 

Μόνο ένα κλωνάρι με μανίκι από φύλλα ολόλαμπρα με δείχνει εκεί στη 

  λαγκαδιά των άστρων που τραβώ. 

Ω πηγή του προσώπου μου· επιστρέφω. 

 

 

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ 
   

Τόσο πολύ φτωχός που πια η ομορφιά δεν τον φοβάται και του ρίχνει φύλλα 

  από μάλαμα στα γόνατα στους ώμους στους αγκώνες. 

Κι έχοντας λησμονήσει αυτός κάθε γραφή τον περιβάλουν λαμπερά  

  θαυμαστικά των δέντρων καθώς πέφτουν οι σταγόνες. 

 

 

KPIΣNA 

 

Δάγκωσα φως κρουσταλλιασμένο πάνω σε 

   κλωνάρι κέδρου. Kρίσνα 

είσαι η χαραυγή μιας μουσικής 

που μόνο οι πέτρες γίνεται ν’ ακούσουν. Kρίσνα 

είσαι υγεία αβάσταχτη, ω Kρίσνα 

έκσταση ενός καρπού μέσα στη νύχτα, είσαι 

έκρηξη του καιρού. Είσαι εγώ· εγώ που 

όσο κι αν ψάξεις δε θα μ’ εύρεις ΠOYΘENA: 

Άπειρες πόρτες άνοιξα και μ’ ένα 

στρόβιλο άστρων έχω φύγει για ΠANTOY. 
    



O ENTAΦIAΣMOΣ MOY ΣTH ΛEYKAΔA 

 

Ανάσκελα γυμνός στην αμμουδιά. 

Ψηλοί γρανίτες, κατακόρυφοι, 

μπροστά μου, πίσω, αριστερά. 

Θα ’μαι στο θεϊκό μου τάφο συλλογίζομαι. 

Κτερίσματα μου ’βάλαν το Φεγγάρι και τον Ήλιο. 

Kι άφησαν πλάι μου τη θάλασσα. 

Kύματα έρχονται· 

σκορπίζουν το ανθισμένο τους κορμί στην αμμουδιά, μέχρι το σώμα μου. 

K’ ύστερα η νύχτα με σκεπάζει με των άστρων τα κλαδιά. 

 
Πόρτο Κατσίκι, (Λευκάδα), Αύγουστος 1991 

 

 

ΕΠΙΤΑΦΙΟ 
 

Μάθε διαβάτη πως για μένα ο φίλος κι ο εχθρός είναι το ίδιο. 

Άλλωστε στο απώτερο το μέλλον που για μένα πια είναι παρόν 

ήδη εσύ κι εγώ συγκατοικούμε μες στον Ήλιο.  

Μα κάποτε κι ο Ήλιος θα τελειώσει όπως κι εμείς. 

Γιατί προορισμός όλων των όντων είναι το να γίνουμε (και πάλι) αυτό 

         που είμαστε από πάντα: 

Τουτέστιν η αστρόσκονη στον κάλυκα του Χάους. 
 

 

AEIZΩON 

 

O κόμπος λύθηκε· ω μάτια μου 

κανείς δεν ξέρει γιατί τρέχει των δακρύων σας η πηγή. 

Το ξέρουν μόνο αυτοί που στο Εικόνισμα του Κόσμου 

έχουν φιλήσει την Αγία Αστραπή. 

 

 

ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ 

 
Κοίταξα στον καθρέφτη - ήλιο για να δω 

το πρόσωπό μου. Αλλ’ αδύνατον.  

Αυτή, 

αυτή η λάμψη μου. 

 

Τότε κατάλαβα γιατ’ είμαι τόσο μόνος. 

 

 

 

ΥΓ. ΣΤΟΝ  Γ.Υ. 
 
Και όσο για το ποίημα που μου είπες 

αν όπως λες σου κλέψαν τις σαΐτες 

μπορείς να το υφάνεις με κομήτες. 



ΕΝ ΑΡΧΗ 

 

Ι 

Πράσινοι αχινοί στις καστανιές 

και το Φθινόπωρο 

μήτρα ακάνθινη γεννάει τον καρπό. 

 

Θα στεφανώσεις το φαλλό μου μήτρα ακάνθινη; 

 

ΙΙ 

Ω ρέουσα σιωπή με αγριόκρινα  

φυτρωμένα στο πέτο σου  

άγια ιεραρχία των νερών  

ρυάκια άγγελοι κι αρχάγγελοι ποτάμια. 

 

Δρόμοι υγροί με τα παράσημα 

φύλλων λαμπρών 

δρόμοι υγροί πού θα με βγάλετε; 

 

Αρχάγγελοι ποτάμια μου βοηθήστε με.  

Τάγματα των κυκλάμινων που στέκεστε  

κρατώντας τα στεφάνια σας που καίγονται  

με φλόγες δροσερές 

βοηθήστε με. 

Μέσα στην ομορφιά μου και στη θλίψη μου 

βοηθήστε με. 

 

 

 

 III 

Πράσινοι αχινοί στις καστανιές 

και το Φθινόπωρο 

μήτρα ακάνθινη γεννάει τον καρπό.  

Μήτρα ακάνθινη του κάστανου  

τί μου θυμίζεις; 

 

Μήτρα ακάνθινη το ακάνθινο στεφάνι μου  

μήτρα ακάνθινη ο Ήλιος. 

Έγκυος μέρα άλλο πια δε με χωράς·  

ξέρω το μυστικό της Αθηνάς  

ξέρω το μυστικό της γλαύκας. 

Έγκυος μέρα άλλο πια δε με χωράς. 

Κύκλου βαρυπενθέος αργαλέοιο εξέπταν.  

Είμαι ο γεννημένος απ’ το ακάνθινο στεφάνι μου: 

Η νύχτα  

μ’ όλα της τ’ άστρα· ολάνθιστη σιωπή. 

 

 



 

 

 


