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Κι έμεινε μόνο
το φιλί
στη μικρή πλατεία 
εκεί που όπως είπες γίνονταν τα νταραβέρια 
τα δέντρα χαμογέλασαν 
πεύκα θλιμμένα 
και η μαβιά μποκαμβίλια 
και το άγαλμα
έξω από το σπίτι
και τότε ένιωσα 
πάλι το δέρμα να επανέρχεται στο σώμα μου 
να ντύνει ήρεμα τα κόκαλα 
κι έμεινα στο χαλασμένο παγκάκι 
να το κοιτώ 
ακόμη κι έτσι κλαίγοντας
πόσο καλά ήμουνα 
φορώντας το δέρμα μου.
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και το σώμα της Βαγγέλας 
συνέχιζε να περπατά 
με το όπλο στο χέρι
στις πέτρες, στα βουνά, στα φαράγγια 
να περπατά 
ο θάνατος είναι μακριά 
ο θάνατος είναι κοντά
Ελευθερία φώναξε 
τραγουδά
σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Μόνο εκείνο το ξημέρωμα
δεν πρόλαβε να ζήσει
ήταν λίγη ζωή
δεν πρόλαβε. 

Το σώμα της
στο χώμα
το κεφάλι της
στην πόλη.

Ζήσε
όσο πιο πολύ μπορείς
μου είπε
μου έμαθε
και μία λέξη 
Ελευθερία.

Το ποίημα γράφτηκε για την αντάρτισσα Νίτσα Ελένη Πα-
παγιαννάκη, με το όνομα Ηλέκτρα, που σκοτώθηκε κοντά
στο χωριό Καλλικράτης στις 18 Απριλίου του 1949.
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ΤΟ ΣΏΜΑ ΤΗΣ
ήταν το σύνορο 
το σώμα 
είχε μόνο
τα πόδια 
κυρίως τα πόδια της
τα χέρια 
τα στήθη 
τα μαλλιά 
ένα κορμί 
κλαδί ήτανε 
στα βουνά 
μαζί
βαθιές ανάσες ζωής 
στην Επανάσταση 
γελούσε, τραγουδούσε 
η φωνή της κρυστάλλινη
οι επιθυμίες της
ζούσαν εδώ
μαζί 
με τις συντρόφους 
όνειρα ανεκπλήρωτα 
και τα λίγα της χρόνια 
στον άνεμο τρέχει
αφουγκράζεται τα ζώα
τα πουλιά 
στις σκοπιές της.

Μετά από την ήττα 
η φωνή χανότανε 
και είχε μόνο το σώμα της
το σώμα της Αθηνάς δίπλα της, 
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Συνάντησε 
αγκαλιασμένους ανθρώπους
στο λιμάνι περπατούσαν
ανάμεσα στα φορτηγά 
και τους ξένους.

Στο τρένο 
τα πρόσωπα 
τα βλέμματα
οι ρυτίδες
της πόλης 
έμπαιναν
τα αισθήματα αφημένα 
σε σπίτια μόνα.

Η αγάπη είχε φύγει 
ανάμεσα σε κουβέρτες 
παπλώματα 
και παιδιά. 

Συνάντησε 
ανυπόφορα 
τα μελαγχολικά βλέμματα 
οι άντρες στις γωνίες παραμόνευαν
οι γυναίκες στο εργοστάσιο πήγαιναν.

Το δωμάτιο 
μυρωδιά κανέλα
τα ρούχα 
ο καθρέφτης
τ’ αποτυπώματα 
τις αγάπες.
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

Σιωπηλές μέρες
σιωπηλοί άνθρωποι
σιωπηλά σχολεία
σε ηλιόλουστα πρωινά
που ονειρεύεται
στον μπλε τοίχο 
μέσα από αιφνιδιασμούς 
της περασμένης νύχτας 
όνειρα ανείπωτα
μόλις που προλαβαίνω 
να αγκαλιάσω
τη λαμπερή γυναίκα 
με το κόκκινο φόρεμα  
σιωπηλές συνοικίες 
στον παραπάνω δρόμο.

Μια μαχαιριά στην καρδιά 
ήταν
το σώμα του 
στο τσιμεντένιο οδόστρωμα
βρέθηκε
κι η θάλασσα
μερικούς δρόμους πιο κάτω 
ήταν γαλάζια όπως πάντοτε
δεν πρόλαβε 
το στήθος να καλύψει
κοντά στο σπίτι
με τις γάτες 
και τον πηλό.
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Η άνοιξη 
μπήκε από τη χαραμάδα
απλώθηκε στο δωμάτιο
δεν ήταν πια απογυμνωμένο
τα αισθήματα έμοιαζε 
να κατοικούν εδώ
τον μήνα Μάρτιο
ξημέρωνε
στους ανέμους 
στη θάλασσα
στα τραγούδια 
στ’ αγγίγματα.

Κόκκινα 
τα χρώματα 
βυσσινιά
κι οι άνθρωποι 
κυνηγούσαν 
τα χρώματα
του έρωτα.
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Δεν ήθελε να μείνει 
να φύγει 
να επιστρέψει
στη θάλασσα
να αγκαλιάσει σφιχτά 
ήθελε να αποδράσει.

Ποια ήταν
δεν ήξερε

έγινε
ξένη 
τα ταξίδια μαζί
ανείπωτα 
η αγκαλιά δεν ξέρεις. 

Στο λιμάνι
τα φορτηγά κλείσαν τον δρόμο
κι ένα σφύριγμα πλοίου
μόλις ακουγότανε 
για ταξίδι έφευγε.
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Πατησίων ουρά
Πατησίων αφίσες 
Πατησίων χωρίς σκοπό περπατάμε
μια στάση τώρα
στο σπίτι όπου εκείνη ζει 
σε μια γκαρσονιέρα με τυφλό τοίχο. 
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Εσύ ξανά
μια μυρωδιά βαριά
στις πολυκατοικίες 
τα κτίρια ίδια
η μαύρη κοινότητα κατοικεί εδώ
τα πεζούλια στις εισόδους
όπως στο Μπρούκλιν
ακούνε μουσικές
πού και πού κάποιο ντιλ
η Ε. διασχίζει τον δρόμο
με καπέλο, αγέρωχη
το Studio έκλεισε
και η Attika
εκείνη δεν έχει πού να πάει
τη Λ. τη σκότωσαν
τα φαντάσματα τριγυρνούν τώρα εδώ 
τραυματισμένο κορμί τα Πατήσια
κλειστές πόρτες
τα περιστέρια απέμειναν στο πάρκο
και οι άστεγοι Πολωνοί
εκείνες χάθηκαν 
μαζί με τα παιδιά της πλατείας
έφυγαν γι’ αλλού Σιδηρόπουλος, Κατερίνα,
δεν κατοικούν πια εδω
όμως η αναπνοή σου με αγγίζει
πάνω κάτω η Πατησίων.

Τα χέρια σου 
διηγούνται αργά
τις ιστορίες των δέντρων
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το σώμα της
έζησε 
στους έρωτές του 
οι φωτογραφίες μείνανε 
στον σκληρό δίσκο. 

Μόνο 
να αποσυνδέσω 
τον σκληρό δίσκο μπορώ
και να φύγω μπροστά
σ’ ένα μέλλον αβέβαιο 
σαν τίποτα να μην υπήρξε στο πριν.
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Η ζωή μαζί του
φωτογραφία έγινε
ασπρόμαυρες 
έγχρωμες
το σώμα της 
έμοιαζε
ανυπόφορο 
στα μάτια της
σ’ εκείνες τις φωτογραφίες

ήταν το αποτύπωμα 
ανάμεσα στις φωτογραφίες 
ο έρωτας 
νεκρός 
κειτόταν.

Μόνος 
το φθινόπωρο έφυγε
κι ο χειμώνας
ξανά.

Οι φωτογραφίες 
ήταν εδώ
κι οι ήχοι 
ακόμη 
τριγυρνούσαν στο δωμάτιο.

Έδειχναν ερωτευμένοι
στη φωτογραφία 

το σώμα σου φθάρθηκε
στους έρωτές του
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μετά κάποια
μυστικά όργανα
καλά κρυμμένα
ό,τι κι αν έλεγες 
ο άνεμος το έπαιρνε
μόνο το σώμα
εκείνο μιλούσε
αφουγκραζότανε
άγγιζε. 
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Η ΣΚΟΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
σκέπασε τις μέρες
έκρυψε τα πρόσωπα 
δε χρειάστηκε 
τις περισσότερες φορές
η επιβολή της τάξης
καθώς η σκόνη
μάς έπνιγε.

Τόση πίκρα έμεινε 
στο άδειο δωμάτιο 
να φύγω 
για να πάω πού 
μακριά 
στα σκοτεινά πηγαίνουμε 
κι η σκόνη την άνοιξη 
δε μας αφήνει να δούμε
κι ο ήρωας κλαίει ασταμάτητα 
κάτω από ένα δέντρο.

Δεν υπάρχει χρόνος 
δεν υπάρχει τόπος
αγαπημένα σώματα
λέξεις σιωπηλές
φωνάζουν 
αυτό το πρωί 
που ο Απρίλης αρχίζει
να με αγγίζει.

Και όταν μπήκες στο δωμάτιο 
το δέρμα μου εξεγέρθηκε 
μετά τα έντερα
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Ζούσε με τους ανέμους
και το σαλιγκάρι.

Η αγάπη κατοικεί μακριά 
στις αλυκές
καθώς περπατούν μέρες και νύχτες για να φτάσουν 
εκείνη δυναμώνει.

Τα πόδια της 
τρίβονται 
με το χώμα και το αλάτι.

Κάποτε πουλήσανε το σπίτι στη θάλασσα 
για να αγοράσουν ένα ψυγείο και έναν πολυέλαιο,
ποιος ήθελε τότε να ζήσει εδώ στην ερημιά;
Τώρα έρχεται εδώ καθημερινά και κλαίει
το σπίτι θυμάται 
τώρα
ξενοδοχεία, εστιατόρια, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι
το σώμα της στην άμμο 
τις μέρες, τις νύχτες
εξορία αυτός ο τόπος 
την ερημιά μου βουβή απλώνω το σεντόνι του σπιτιού 
η αγάπη κατοικεί μακριά 
σ’ άλλους τόπους
κι ας ερωτευόμαστε ανάμεσα στα άνθη

τα σαλιγκάρια
αγκαλιάζονται σφιχτά στην άμμο. 

Η Μάριαν από την Ολλανδία 
γυμνή 
αυτόν τον Απρίλη 
όπως τότε ξανά
βρισκότανε 
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Άγνωστες μέρες έρχονται
τα ζώα 
τα άνθη είναι εδώ
και η γύρη 
να τυλιχτείς 
κι ο άνεμος
κι οι παγωμένες νύχτες του Απρίλη 
που έχει το φεγγάρι του Μάρτη 
μέρες φωτεινές και μετά σκοτεινές
που ο άνεμος τις παίρνει 
κι οι άνθρωποι από άλλους τόπους έρχονται. 

Η αγάπη κατοικεί μακριά 
το άλογο 
το κοπάδι 
η κατσίκα 
και η σκέψη σου 
έρχονται.

Η αγάπη κατοικεί μακριά 
σ’ αλλους τόπους 
σ’ άλλες καρδιές
εδώ οι ψυχές αναστενάζουν
εκείνοι και αγκαλιασμένοι
ήταν μόνοι.

Η γυναίκα που επισκεφθήκαμε στο σπίτι
με τους ανέμους κατοικούσε 
την αγκάλιαζαν.

Μόνο οι φωνές των ανέμων
ακούγονταν. 
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Κλαις τρέχεις
την αναζητάς
στους αγρούς
στις λεωφόρους
και μετά επιστρέφεις απελπισμένη 
και νιώθεις το σώμα κενό 
τη σκέψη άδεια 
τη φωτογραφία σβησμένη 
τότε κλαις 
στην άκρη του δρόμου 
μονάχη 
περιμένεις να ’ρθει 
ξαφνικά όπως άλλοτε.

Όταν η αγάπη λείπει 
είσαι λυπημένη 
θυμάσαι τη μητέρα
την αγάπη εκείνη 
που δεν ειπώθηκε.

Όταν η αγάπη λείπει
κουβάρι γίνεσαι 
σώμα με οστά 
το άλλο αναζητά.

Το δάκρυ έρχεται ξανά
απελπισία ανoιξιάτικη 
σε τυλίγει
όταν η αγάπη λείπει
και η μητέρα λείπει.
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κι ο τόπος
ησυχία ξανά 
μόνο τα πουλιά και τα ζώα
και οι αλαφροΐσκιωτοι άνθρωποι
και τα άνθη της άνοιξης
βρίσκονται τώρα εδώ.

Η αγάπη κατοικεί μακριά
καθώς το σώμα μου
χάνεται ανάμεσα στα δέντρα 
για να γεννηθεί ξανά.

Ο τάφος της Φλώρας στην άκρη του νεκροταφείου
βρίσκονταν 
πλαστικά λουλούδια 
μια φωτογραφία
τι όμορφη ήσουν τότε
ήρθα να σε χαιρετήσω απογευματάκι Σαββάτου
γεια σου αγαπημένη 
ήταν όλα τάματα για την αγάπη 
τα βλέπεις παντού στο νησί.
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στις μεταμορφώσεις 
των σωμάτων.

Το σπίτι για κείνη ήταν το βουνό και οι σύντροφοι
για εκείνον η εξορία
δεν μπόρεσαν να ξεχαστούν 
στα όνειρα κατοικούν
ξανά και ξανά. 

Σπίτι ήταν 
το σώμα
η αγκαλιά 
το φιλί.

Έφυγε 
απέμειναν 
μάτια παγωμένα 
χαμόγελα σπασμένα
και οστά μαζί.

Οι συναντήσεις 
στον φωταγωγό
ήταν σπίτι τότε.

Ξένη 
μακρινή
μόνη
παγωμένη
πώς να γίνει δική;
Τώρα ξανά 
ποτέ.

Σπίτι ήταν 
το φιλί της μητέρας
που δε θυμάμαι
καθώς με κοίταγε επικριτικά
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ΤΟ ΣΠΊΤΙ 

Ήταν μονοκατοικία το σπίτι
γιασεμί και φούλι 
και παράθυρα στον δρόμο με βεραντούλα 
το σπίτι τόπος απόδρασης 
στον κόσμο τότε.

Το σπίτι ήταν 
στη μεσαιωνική πόλη 
Piazza Santo Spirito
Via dei Tavolini
στις πολυκατοικίες της πόλης.

Το σπίτι 
μια τρέλα 
στον τελευταίο όροφο 
μεσαιωνικού πύργου
το σπίτι όνειρο.

Το σπίτι καιγότανε 
μαζί με τα έργα
στις πολυκατοικίες
στο Isolotto.

Το σπίτι μια αγκαλιά ήτανε 
οστά που μαζί τρίζανε 
στιγμές έρωτα σε μαξιλάρια 
σεντόνια με αίμα 
σε ξενοδοχείο 
το σπίτι ένα φιλί
στον λαιμό 
στην πλάτη 
στην κοιλιά
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Δεν άντεχες.

Και μετά για μέρες 
θαμμένη 
στις μάλλινες κουβέρτες
στη μουσούδα του σκύλου
δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Σπίτι μου ήταν
κάτω από ένα αλμυρίκι 
στην παραλία. 

Τα γόνατα τρέμουν 
τα χέρια ανήμπορα 
η καρδιά πληγωμένη 
αιμορραγεί
το σπίτι πουθενά 
κι η πόλη απειλή.

Το σπίτι σάρκα και οστά
πληγωμένα
το σπίτι σιωπηλό σώμα σε δρόμους. 

Ανεστιότητα
πλάνητας βίος,
λένε
το σπίτι εκατό χρονών. 

Και τότε έμαθες 
πως το μεγαλο σπίτι
χάθηκε στον πλειστηριασμό
oι ιστορίες, οι ζωές, τα δάκρυα
χάθηκαν σε μία ώρα 
στο δικαστήριο.
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σπίτι μου το δάκρυ
που μαζί αγκαλιάσαμε 
σε χαραμάδα χαμογέλου 
προσμονής
σπίτι μου 
η απέραντη αγκαλιά του πατέρα 
που ξανά 
έφευγε
που δεν κοιμότανε
ούτε απόψε
μαζί μας.

Σπίτι μου το πατάρι 
που μαζί φτιάξαμε
στο νησί.

Καθώς περίμενες το πλοίο να φανεί
σ’ έβλεπα από μακριά
στην αποβάθρα.

Το σπίτι που γκρεμίστηκε 
γρήγορα 
εκείνη τη νύχτα
σπίτι τότε 
γίναν οι δρόμοι της πόλης.

Στην Ομόνοια οι φωτογραφίες 
πετάχτηκαν 
πάλι μέσα ξανά
έφυγες 
τρέχοντας 
από το σπίτι 
άφησες τα ποτήρια, τα πιάτα, τα κεντήματα της μητέρας 
και έφυγες μακριά.
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Εκείνο το συλλαλητήριο
Εκείνο το αίμα 
Εκείνες οι γυναίκες
Τα πρόσωπά τους…

Εκείνης της μέρας 
οι διαδηλώτριες 
έρχονταν από όλες τις συνοικίες της πόλης,
Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Κοκκινιά
κι από τις ανατολικές συνοικίες
Υμηττός, Βύρωνας, Καισαριανή, Ζωγράφου 
στο συλλαλητήριο του ΕΑΜ
3 Δεκέμβρη του ’44.

Δεν πιστέψανε 
την απαγόρευση 
της κυβένησης Παπανδρέου
ήταν πλήθος ανώνυμο
60.000 άνθρωποι
η μεγαλύτερη διαδήλωση
τα ονόματά τους ήταν 
η Μάρθα, η Ζωή, η Αντιγόνη, η Βάσω, η Ελένη 
πλατεία Συντάγματος 
3 Δεκέμβρη του ’44 
θυμάμαι εκείνη την μέρα
δεν μπορεί
να ξεχαστεί από την καρδιά
από το μυαλό
από τις φλέβες.

Ήταν φίλες 
και συντρόφισσες
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Οι συγγενείς δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να το σώσουν
ούτε κι εσύ 
οι γυναίκες σιώπησαν
και θυμήθηκαν
τις ιστορίες τους
τους καιρούς, τα φεγγάρια, τα παπλώματα, τα γυαλικά 
καταραμένο σπίτι.

Την Μπριγκίτ την βρήκαν στο σπίτι της στο Βερολίνο νεκρή.
Συχνά για το σπίτι αυτό 
τα κλειδιά μού ’δινε
ελάχιστα με γνώριζε
η ομορφιά της με είχε θαμπώσει 
μέσα στην ευθραυστότητά της
η καρδιά της έσπασε νωρίς
στους νέους άγριους ήτανε.

Σιωπηλό σώμα 
έμεινε μόνο στην παραλία
κόντρα στον άνεμο.

Τώρα δεν υπάρχει σπίτι πουθενά
μόνο εφήμερες στάσεις αναπνοής
και σπίτια μακρινά
στα όνειρα
και τα σπίτια 
που χάνονται 
ηλεκτρονικά
το σπίτι, τα όνειρα, το φούλι, το γιασεμί… 

ένα σπίτι στο πουθενά
για τα βιβλία, τα ζώα, τις μυρωδιές…
αγαπημένο σπίτι ξανά.

Και τότε έφαγα το δέρμα μου,
αυτό μόνο είχα για σπίτι μου.
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στις ράγες του τραμ
έφταναν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
έτοιμες να χορέψουν
να τραγουδήσουν
να ερωτευτούν
και τότε…

Ο κρότος του όπλου
από πού ερχόταν;
γιατί εδώ;
τώρα που είχαν όλα τελειώσει
από τα Παλαιά Ανάκτορα πυροβολούσαν
από το κτίριο της Αστυνομίας Πόλεων, Πανεπιστημίου 2,
τραβούσαν τις σκανδάλες των όπλων 
μερικοί 
σαν να δίσταζαν να υπακούσουν.

Της είχαν πει πως ο πόλεμος τελείωσε
ο κρότος του όπλου 
η Μάγδα στο έδαφος
το αίμα έτρεχε 
και η Άννα 
στο οδόστρωμα 
το αίμα κάτω από το στήθος της
είχε βάψει την μπλούζα της
οι σημαίες στο έδαφος
βούτηξε το κοντάρι
στο αίμα που έτρεχε
το οδόστρωμα 
έβαψε με το αίμα
τη σημαία
που είχα στα χέρια μου 
και τη σήκωσε
το αίμα έτρεχε από το κοντάρι
το δικό της αίμα.

[ 33 ]

βρήκαν κι άλλες 
τα φορέματα
δεν περιγράφονταν
από τσίτι
καθώς έπλεαν πάνω τους 
και ήταν τριμμένα
τα ’χαν ξαναράψει 
και ξαναράψει
και τα εσώρουχα
χειρότερα
τα κορίτσια 
της Κατοχής ήταν
τα σώματά τους 
σαν να μην υπήρχαν
καθώς βάδιζαν ισχνές
πουπουλένιες 
με την ανάσα κομμένη 
που επιθυμούσε να εκραγεί 
αγκαλιασμένες 
στην προσμονή
βυθισμένες
επιθυμώντας 
το αναπάντεχο σκίρτημα
μια χαρά τις κατέκλυζε
για κάτι που θα ερχόταν
θα ήταν χορός 
τραγούδι 
συνάντηση
έρωτας
κάτι άλλο 
απ’ αυτό που έζησαν
αποστολές, εκρήξεις, πείνα, κρυψώνες… 

Τώρα 
κάτι σαν χαρά τις πλημμύριζε
καθώς περπατούσαν στην πόλη
στην πλατεία έφτασαν 
ακουμπούσαν τα πέλματα 
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Η κηδεία έγινε
την επόμενη μέρα
και πάλι πυροβόλησαν 
κι η Μαρία
έπεσε νεκρή.

Περπατώντας 
την επομένη 
γονατίσαμε
κρατώντας το πανό
που είχαμε γράψει 
φοράγαμε μαύρα φορέματα
όσες απομείναμε
κοιτούσαμε πίσω
δεν μπορούσαμε
να πιστέψουμε
αυτό που έγινε.

Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας
διαλέγει

ή τις αλυσίδες ή τα όπλα του ΕΑΜ.
Το πλήθος γονάτισε κι έψαλε 
«Πέσατε θύματα». 
Μετά φύγαμε προς την Ομόνοια 
ξανά επιτέθηκαν. 

Στην Αλεξάνδρας 
βρεθήκαμε 
και τώρα 
εκείνη τη μάνα
σκέφτομαι 
το κλάμα της.

Για μια performance στην πλατεία Συντάγματος Nomadic
/Topos/, Αθήνα 14-5-2017.
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Μετά πήγαμε προς τα πίσω
με τις νεκρές αγαπημένες στα χέρια μας
συνεχίσαμε να περπατάμε,
να πάμε πού;
Τις σκοτωμένες 
φιλενάδες μας
με τα φουστάνια που περίσσευαν
ματωμένα
εκείνο το αίμα 
εκείνες οι γυναίκες
κάποιοι τρέχουν να βοηθήσουν
άλλοι να ξεφύγουν
κι εμείς συνεχίσαμε
τότε 
κι άλλος κόσμος ήρθε 
50.000 στο Σύνταγμα 
να περπατάμε
στην πόλη ελεύθερες
έτσι μας είχαν πει
και οι πυροβολισμοί 
και το αίμα 
δεν καταλαβαίναμε 
τότε 
τι ξεκινούσε 
τι θα ακολουθούσε 
το αίμα
ουρλιαχτά 
κραυγές 
νεκροί 
τραυματίες
η πλατεία αγνώριστη 
και η ξεγνοιασιά μας
και η ζωντάνια μας 
και τα όνειρα
απομακρύνθηκαν 
ξανά.
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εκείνος ήταν τεράστιος 
για να χωρέσει εκεί
έλεγες μέσα σου 
και γελούσες 
ποτέ ο χρόνος μαζί του 
δεν έφτανε 
καθώς συχνά αλλού ήτανε 
και όλοι τον αγαπούσανε 
δεν ήξερες αν ήταν των άλλων ή δικός σου
όμως οι κινήσεις του
η αγκαλιά του έδειχναν την αγάπη
και κάτι λίγο παραπέρα 
κάτι που σχεδόν ποτέ δεν έφτανες
καθώς ο Πέτρος
ο πατέρας σου
στον δρόμο
βρισκότανε. 

[ 37 ]
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Πέρασαν χρόνια από τότε 
τώρα δίπλα 
μ’ ένα νέο κορίτσι 
χαμογελούσε
μετά αγκαλιάζονταν
και μετά προς το νερό τρέχανε…
θυμάμαι πιο πολύ τη μυρωδιά του
ζεστή 
οικεία 
σαν σπίτι
και μετά την αγκαλιά του
μεγάλη
τότε είδε το σύννεφο απέναντι 
κόκκινο 
η βροχή θα συνεχιστεί κι απόψε
μετά θυμάται τον καφέ μαζί 
στον κήπο 
οι φίλοι του
άνθρωποι από αλλού
για μένα φάνταζαν 
τους θαύμαζες και μαζί τους ζήλευες 
τις κουβέντες τους 
με προσοχή άκουγες 
μια άλλη ζωή 
που αργότερα ουτοπία ονόμασες 
υπόσχονταν
ανάμεσα σε ζώα, φυτά 
αρώματα 
και καπνό.

Θυμάμαι τότε που η αστυνομία τον έψαχνε στο σπίτι
στο μπαουλοντίβανο 
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Tο άλογο ήρθε στο σπίτι απόψε
τεράστιο 
το αναπάντεχο βλέμμα 
το καφετί του τρίχωμα
τα κόκαλα προεξοχές
το περπάτημα 
η φουντωτή ουρά
η χαίτη αγέρωχη
όλα τα γκρέμισε 
όλα τα πήρε σβάρνα
στη θέση των ονείρων 
το δάκρυ του.

Στο δωμάτιο 
ήθελε να φτάσει 
στο κρεβάτι να απλωθεί
σε κοιτούσε.

Όλα τώρα θ’ αλλάξουν 
αγαπημένο άλογο.

Στη θάλασσα 
βρέθηκε
σύννεφα στον ουρανό 
και τραγούδια στην ακτή
το άλογο σιωπηλό 
για ταξίδια στα ουράνια ετοιμαζότανε.

Το χλιμίντρισμα το μεσημέρι ακούστηκε 
και μετά εμφανίστηκε στην παραλία 
αγαπημένο άλογο 
στους αγρούς περπάτησε 
και δεν ήξερα αν

[ 39 ]

Η ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΓΥΜΝΗ ΒΓΗΚΕ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
ζήτησε από τους ανθρώπους να χορέψουν 
κάτω στην κοιλάδα ως το πρωί 
και κείνοι την ακολούθησαν
σ’ εκείνο το ταξίδι 
που το σώμα της 
έκανε στον ορίζοντα
τότε το νερό πλημμύρισε τους τόπους 
τα φορέματα πέταξαν
το σώμα της περιπλανήθηκε
στα δέντρα 
στους θάμνους
στις θάλασσες.

Καυτός άνεμος φύσηξε 
και τα σώματα πάγωσαν
ο Σάσα από τη Ρωσία 
με το γυμνό κορίτσι
στην παραλία βρέθηκε 
τα μάτια του χαμογελούσαν 
καθώς στην άμμο βυθιζόταν
εκείνο το απόγευμα
το κορίτσι
κάτω από τα λιόδεντρα τον ερωτεύτηκε
καλοκαίρι θυμήθηκε
γεύση και όνειρα
ήρθαν
και την ακούμπησαν
στο σώμα τώρα
για να πετάξει 
μακριά από δω
στον ορίζοντα
στο πέλαγος
να χαθεί πίσω από την πανσέληνο.
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Και τότε ανακάλυψες 
ότι είχαν όλα τελειώσει
και η μέρα και η νύχτα 
και το φιλί
δεν περίμενες τίποτα 
το άλογο μονάχα που δάκρυζε.

[ 41 ]

βρισκόταν στον ξύπνο
ή στα όνειρα.

Και τότε τους είδα
με τα θλιμμένα πρόσωπα,
στην πόλη περπατούσαν,
τους φίλους 
σιωπηλούς.

Κι έτρεξα μακριά 
να βρω το άλογο
είχε ένα δάκρυ στο βλέφαρο.

Θυμάμαι το φιλί σου 
φιλί γλυκό
δεν μπόρεσες να αντισταθείς 
κι ο άνεμος 
επέστρεφε
να σαρώσει τα πάντα στην πόλη 
ζώα, άνθρωποι
όμως τη θάλασσα κοιτούσε 
ποτέ όπως τώρα 
μακρινή εποχή αγάπης 
επέστρεφε ξανά 
ανάμεσά τους.

Την φιλούσε 
και την αγκάλιαζε 
για να της πει τόσες λέξεις 
το άλογο χλιμίντριζε
άκουγε την κραυγή του 
τον αλαλαγμό του 
κι ο άνεμος ερχότανε ξανά
από εκείνα τα μέρη.
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Καθώς μπήκε με την πανσέληνο 
να τριγυρνάει στη θάλασσα
με το άλογο να χλιμιντρίζει
με γυρίσματα στο παρελθόν 
αγκαλιαστήκαμε σφιχτά 
μέσα σε ζωμούς από ψάρια 
κλαίγοντας 
καθώς η ακτή απομακρυνότανε 
το καλοκαίρι έφευγε
τα πουλιά από τη θάλασσα.

Κλείστηκε στο δωμάτιο
των ερώτων και των σιωπών
την φόβιζαν οι διακοπές 
κλαίγαμε 
σιωπηλά μαζί.

Άφωνη έμεινα στην αγκαλιά σου
έρωτας ήταν πιθανός 
στο τοπίο με τα αγριολούλουδα
το δέρμα της γέμιζε πληγές
και αργοπέθαινε
στη μνήμη 
ενός βλέμματος αλόγου 
ταμένη στον άνεμο
να κατοικεί μακριά.

Στους τοίχους
γεύση πικρή
του φθινοπώρου 
που αργά ζούμε 
ανελέητα 
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Σε άλλο κόσμο ξένο ταξιδεύεις 
κι όταν εκεί φτάνω 
είμαστε και οι δύο θαμποί 
χωρίς αύριο 
χάθηκε
στις μέρες και τις νύχτες 
που αγαπήσαμε 
το ποτό ξεχειλίζει 
η αγάπη κομμάτια γίνεται 
στο βάθος του κάδου 
τα νεογέννητα νεκρά
σε πλαστικές σακούλες 
κι η καρδιά σου
στον κάδο σωπαίνει
μόνο να σ’ αγαπήσω μπορώ 
εξουσίες σκληρές
να πας 
ακόμη πιο κάτω 
να παγώσει το χαμόγελό σου 
λέξεις ξένες
ανακύκλωση, αγάπη, αλληλεγγύη 
εσύ πληγωμένος 
στην άκρη του δρόμου
στον κάδο απορριμμάτων
βρίσκεσαι, σωπαίνεις, τραγουδάς, σφυρίζεις.
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Τότε
σε μια παραλία γυμνοί
στα αλμυρίκια 
ονειρευόμαστε.

Το τώρα 
απελπισμένο φαίνεται 
καθώς ο τόπος απομακρύνεται 
ο αγαπημένος είναι 
νεκρός. 

[ 45 ]

η θάλασσα
σαν χρυσαλλίδα φωτός. 

Άκουσέ με 
για μία φορά μονάχα
περιπλανώμενη 
μάγισσα 
στους βράχους 
το κορμί σου 
αποκαλύπτεται 
στην έρημο 
περιμένω 
την επόμενη μέρα.

Η απουσία μου
όταν με γυρεύεις 
η αθέλητη επιθυμία 
το σώμα πάλλεται
η φωνή είναι απούσα.

Κι ο αγαπημένος 
έφυγε 
τη θλιμμένη στιγμή
στο λιμάνι 
δε θέλησες να κοιτάξεις
πίσω.

Το δέρμα ξεφλουδίζει 
τα οστά αποκαλύπτονται
και τα εντόσθια
ο τόπος απομακρύνεται.

Πώς να αντέξει ένα σώμα 
το τριγύρω;
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Ήταν ένας δρόμος από φύκια
μια λωρίδα δίπλα στη θάλασσα 
εκεί μόνο περπατούσες 
και ήταν και το περιβόλι 
δίπλα στο ξεχασμένο ποτάμι 
κι εμείς 
τι γυρεύαμε εδώ 
ο χειμώνας ερχότανε
καθώς περπατούσαμε
από το βουνό
γεμίζαμε τις τσέπες μας ρόδια 
ελιές και αμύγδαλα 
μετά η Μαριανέλα σκαρφάλωσε
στο ερειπωμένο σπίτι 
την συναντήσαμε ξανά το βράδυ 
μεταξύ μας χαθήκαμε 
κάτω από την πέτρινη γέφυρα 
οι κουβέντες για την εξορία δεν έφευγαν από το μυαλό μας 
ήταν η εξορία μαζί μας
στο ταξίδι 
στο καφενείο 
στα βλέμματα 
στ’ αγγίγματα 
μετά όμως γινόμαστε κάτι από μαζί 
με τη ρακή, τα φύκια και τις ακατανόητες λέξεις. 

Στο Τρίκερι και στη Γυάρο πήγε η μητέρα 
της μητέρας της 
όχι 
φωτογραφίες δεν υπάρχουν 
ούτε κι από δω τώρα καθώς χορεύουμε

[ 47 ]
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Οι περίπατοι
οι αγκαλιές 
τα φιλιά 
τα χρώματα 
τα σώματα. 

Πόσο να σ’ αγαπήσω 
ποια ποιήματα να γράψω 
πόσο το σώμα μου να ακούσω;

Τώρα να φύγω μακριά σου 
χωρίς φωνή 
να επιστρέψω 
να αγγίξω το πρόσωπό σου
στην ερημιά του πρωινού.
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Φτάνει
εμείς 
χορεύοντας γιορτάζουμε γι’ αυτά τα κορίτσια 
που δεν πρόλαβαν να μας γνωρίσουν 
ποια πατρίδα λοιπόν; 
ποια παρέλαση;
ποια γιορτή;
ποια σημαία;

Κι όταν ο χορός τελείωσε 
τραβήξαμε για το βουνό,
εκεί ψηλά στον Προφήτη.

Το πλοίο απομακρύνεται 
αποχωρισμός 
το μαζί τέλειωσε
ήταν μια αγκαλιά 
ήταν επτά σώματα
κι αναπνοές
ήταν ένα σπίτι 
επτά πιάτα με φαγητό 
δεκατέσσερα χέρια
δεκατέσσερα πόδια 
επτά αναπνοές 
στο τραπέζι 
ο ύπνος γλυκός 
κι ο χορός στην άμμο
το βύθισμα στη θάλασσα
χορός στα φύκια
στο ποτάμι
στο μεταλλείο
στο αλώνι
μαζί με τα πουλιά
που πηγαινοέρχονταν
χορός στο μονοπάτι.

[ 49 ]

μόνο λέξεις
δύσλεκτες λέξεις, τραγούδια πουπουλένια
καθώς φεύγουμε μακριά… 

κι εδώ ήταν τόπος εξορίας 
επί Μεταξά
είπε ο Στέλιος.

Παρέλαση σήμερα 
ο Εθνικός Ύμνος ακουγότανε από την πλατεία
καθώς χορεύαμε 
στο εγκαταλειμμένο κτίριο
κι εμείς στα σώματα νιώσαμε έναν πόνο 
και φωνάξαμε τα ονόματά τους 
καθώς για εκείνα τα νεαρά κορίτσια σήμερα 
κανείς δε μίλησε 
Ηλέκτρα, Αθηνά, Ζωή… 

Δε μου αρέσει η παρέλαση
είπε η Δανάη 
εγώ σκασιαρχείο έκανα, απάντησα
σκεφτόμουνα τον πατέρα 
τη Μακρόνησο 
δεν ήθελα να πάω 
ποια σημαία
δε μας την έδιναν εμάς τότε
σαν να μην ήταν η πατρίδα μας
εκείνες ήταν τόσο νέες
τη ζωή δεν την πρόλαβαν 
εμείς δεν αντέξαμε
ακούγοντας τον Εθνικό Ύμνο από τη χορωδία
καθώς χορεύαμε απαλά 
φωνάξαμε τα ονόματά τους 
αυτές είναι η πατρίδα 
τι δουλειά είχε ο ιερέας;
Και η αριστερή κυβέρνηση ακόμη τα ίδια; 
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Ο δρόμος ήταν από φύκια 
στη θάλασσα και στη στεριά 
εκεί ήθελαν να φτάσουν
το σώμα 
τα βήματα 
ούτε μπρος 
ούτε πίσω 
καρφωμένα στα φύκια
κολλούσαν 
τα χέρια το στήθος η κοιλιά 
σώμα ευάλωτο ήταν
δεν μπορούσε να κινηθεί 
ανοιχτά 
στο πέλαγος να πάει
τα φύκια ακούμπησα 
δεν μπορούσα άλλο να περπατήσω 
πιο πέρα να δω.

Κι όταν ξυπνούσα 
έβλεπα το χάραμα
το χώμα ροδαλό
το χρώμα κόκκινο 
ο έρωτας 
για σένα
κλωστές πολύχρωμες 
πλέκονται
ξεπλέκονται 
συχνά χάνονται 
στα μονοπάτια με τους ροδώνες και τις ξερολιθιές.

Επιθυμία
να ζήσω 

[ 51 ]

Εκείνη ήταν πουλί 
από εκείνα τα άγρια 
που ζουν στα βάσκικα βουνά
εκείνες εκείνοι ήταν ζώα
σαν τα ζώα που συναντούσαν στα περάσματα
un amore infinito
τώρα τι θέλω 
μόνο μια εκδρομή
εδώ ψηλά κοντά στα σύννεφα 
που ακουμπάς 
τώρα τι θέλω 
τα χρώματα των ματιών σας
τα απαλά βλέμματα καθώς κοιτάζουν το φθινοπωρινό τοπίο
τα βλέμματα που αγκαλιάζονται 
τα σώματα που ένα φιλί δίνουν απαλά
στο νησί που μας χάιδεψε.

Για τη διαμονή στο νησί, Οκτώβριος 2017
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Εισέρχεται στον θάνατο
στο Β΄ Νεκροταφείο,
ένα κόκκινο γαρίφαλο 
στη μνήμα της
δεν έφεραν
οι συγγενείς, οι φίλοι
και ο γιος της δεν ήρθε
αγαπημένη, αντάρτισσα Άρτεμη.

[ 53 ]

ανάμεσα στους ροδώνες
με την αναπνοή σου 
στο σώμα.

Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το νησί 
αστραπές φανήκανε στον ορίζοντα
τα ζώα κλαίνε.
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με τα ελάφια
να μπορούσα 
να φύγω από τον βυθό 
και ξανά να αναπνεύσω
να ταξιδέψω 
να ονειρευτώ
να χορέψω 
ν’ αγγίξω τα μαλλιά της
το χαμόγελό της 
κι εκείνη να χορεύει ξέφρενα, χωρίς stop.

Τώρα σιωπή
στο δωμάτιο
αδύνατον να περπατήσεις να βγει η φωνή,
αδύνατο
να συνεχίσεις.

[ 55 ]
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Βρίσκομαι 
είμαι 
στην ακινησία του έρωτα 
καμιά φωνή
κανένας ήχος 
στο δάσος περιμένει.

Το σώμα της τότε 
κόπηκε κομμάτια
ήταν πράξη 
αγάπης
μίσους 
αδιαφορίας
ο αγαπημένος
έφυγε μακριά 
ούτε ξέρεις πού.

Το τηλέφωνο δεν απαντάει εδώ και χρόνια
κι όταν τον συναντάς 
αποχωρίζεσαι.

Μόνο 
σιωπάς 
και θυμάσαι εκείνο το μονοπάτι 
ήταν νύχτα 
και μετά μέρα
που περπατούσες.

Να μπορούσα να ζήσω 
από την αρχή 
στα δάση

[ 54 ]



γονάτισα
μήπως κι έρθει γαλήνη
προτιμώ να πεθάνω είπε
παρά να τους αντικρίζω.

Τα κατάφεραν λες;
Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα;
Είμαστε στο δωμάτιό μας
η φωτιά πλησιάζει εδώ. 

Βρεθήκαμε ξανά στους δρόμους 
ανάμεσά τους.
Ήταν οδύνη 
δεν είχε τόπο να δεις το φεγγάρι. 
Ήμουν μόνη στο δωμάτιο ξανά
δεν μπορούσα να κάνω βήμα προς τα εμπρός.

Γράφτηκε για μια φασιστική επίθεση στην Αθήνα, όπου
ήμουν παρούσα κοιτώντας από το παράθυρο.
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Τι έμεινε τώρα από το φως να θυμάσαι
μόνο το κόκκινο δέντρο 
και ο άνεμος 
και η θάλασσα
και το σκυλί κάτω από το δέντρο.

Εκείνες τις ώρες ξυπνάω 
και αφουγκράζομαι τις κραυγές τους 
κάτω από το παράθυρό μου. 

Μπλε πεταλούδες απλώνουν τα φτερά τους και με σκεπάζουν
και ο γάτος κοιτάει το λοξό φυτό στο μπαλκόνι
θυμάσαι την ηρεμία του σπιτιού 
τις μέρες που δε θα ξανάρθουν
τους έρωτες και τους περιπάτους
και να σε κοιτάζω καταπρόσωπο
και να κλαίω.  

Πλησίασαν εχθρικοί 
στην πλατεία
ήταν πολλοί και αδυσώπητοι
πετούσαν πέτρες και τούβλα
άναβαν φωτιές 
έκρυβαν τα πρόσωπά τους
εναντίον 
των ανθρώπων
τα τζάμια έσπασαν
σκόρπισαν τον φόβο. 

Για την πατρίδα έλεγαν
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Και τώρα ήμουνα εδώ 
στο τίποτα 
ή στο παραπέρα
ένα σώμα μόνο 
που αγαπιέται
και οστά 
που τρίζουν
καθώς ξημερώνει 
έτσι θα ανατείλει ο ήλιος
και θα δύσει το φεγγάρι
έτσι θα σε ονειρευτώ 
μακρινό
μόνο 
ν’ απομακρύνεσαι από τον θάνατο
και το σώμα μου τρυπάνε ξόβεργες.
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Σ’ έχω αγαπήσει τόσο 
το φιλί 
να μ’ ακουμπήσει γλυκά
ανάμεσα σε πληγές
και οστά 
που σμίγουν. 
Σ’ έχω αγαπήσει τόσο
μέσα στον χρόνο που τρέχει
δε φοβάμαι. 

Τα χέρια σμίγουν 
τα χείλη σμίγουν 
τα σώματα ακουμπούν γλυκά.

Ανεμοδαρμένη
αλαφροΐσκιωτη 
περπάτησα σε δρόμους έρημους
να σε γυρέψω 
μόνο λιγοστές γυναίκες ηλικιωμένες
που πηγαίναν στους πρώτους Χαιρετισμούς
αναζητώντας την στους ανέμους.

Το σώμα μου 
πέταξε στον καιρό 
ήταν γεύση καραμέλας 
κόκκινο κρασί.

Εκτοξεύτηκες 
στο παρελθόν
και στο μέλλον 
οι λύπες έφυγαν
οι αναμονές 
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Ο άνεμος το έριξε
κείτονταν μήνες πληγωμένο
αλλά γεμάτο άνθη 
το δέντρο ανήμπορο
στο χώμα
είχε σάρκα, οστά 
όσο τα κλαδιά έκοβαν
καινούρια φύτρωναν
τα κλαδιά έφυγαν
δύο κορμοί έμειναν 
ξαλάφρωσε από τους περαστικούς 
από τις ιστορίες που χρόνια άκουγε
από τις φωτογραφίες 
τα κόκκινα άνθη του 
σκεφτότανε.
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Το ταξίδι αναπάντεχο 
ξέγνοιαστο 
όπως τότε
στα είκοσι μητέρα.

Τ’ αγριολούλουδα
μ’ ακούμπησαν 
άγγιξαν το σώμα 
κι η φωνή σου τη νύχτα 
απ’ το πέρα ακούστηκε.

Όλα είχαν νόημα 
τα κόκκινα, μοβ, γαλάζια αγριολούλουδα 
στα μονοπάτια με συντρόφευαν.
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η αγωνία 
τα δέντρα τυλίχτηκαν
έπλεξαν τους κορμούς και βυθίστηκαν
το φιλί απλώθηκε στα χείλη
τα σώματα διέσχισαν τον χρόνο 
πέρασαν
μέσα από τον κίνδυνο
κι ο άνεμος 
φυσούσε μανιασμένα.

Κοιμήθηκα 
με τη σάρκα ζεστή 
τ’ ακροδάχτυλα
τη νύχτα ακουμπούσαν 
ήταν γεύση από το αλλού 
του έρωτα.

Το δέρμα 
τα οστά
είναι τώρα εδώ μαζί 
στο παρόν 
κι ο άνεμος νοτιοδυτικός
τίποτα δεν άφησε όρθιο.

Τη μάνα μου σκέφτηκα 
ερχότανε στα όνειρα 
συμβουλές
πώς να ζήσω 
και μαζί 
στα ανείπωτα δύσκολα βρίσκονταν.

Οι καιροί δεν ήρθαν 
μητέρα
πόσο μπορείς να εμποδίσεις τo κακό;
Να φέρεις την αγάπη 
τη συγχώρεση 
την έγνοια. 
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Έτοιμη να εκραγεί
έτοιμη να υπάρξει 
και να χαθεί
σε μιαν άβυσσο
μια νύχτα 
που ο άνεμος
ηχούσε μανιασμένα 
αγγίζαμε τις πληγές. 

Ήταν στιγμές σκοτεινές
στιγμές με φως
χωρίς αύριο 
χωρίς χθες
ήταν τα όνειρα που φοβηθήκαμε
που αιμορραγούσαν απαλά
τα συντρίμμια γύρω
κλάψαμε 
αγκαλιασμένοι
τα στήθη πάλλονταν
ήταν ένας κήπος στο βάθος.

Επιστρέψαμε 
με τους ίδιους ανθρώπους 
που δε γνώριζαν 
το ευάλωτο 
του έρωτά μας
τα κόκαλα 
τη σάρκα
τον άνεμο 
που αγγίζονταν
μια αλλότρια πανσέληνο
προς την άνοιξη.
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Το σώμα 
ο κήπος σίγησε 
ο κήπος είπε 
πού πας;
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ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Και τώρα ξέρω 
τα στήθη της 
σκέφτεσαι 
με μανία 
παρακινδυνευμένη σχέση 
είναι.

Θέλω 
να είσαι 
στο σώμα μου
να κλάψεις μαζί του 
πρωί είναι
ξανά. 

Το σώμα βρέθηκε
μόνο
κρεμασμένο 
από σκοινί
αιωρείται. 
Ξαγρυπνά
στην προσμονή
της ανάσας σου.

Αύριο θά ’ρθεις
ψιθύρισε στο όνειρό της
και αποκοιμήθηκε.
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Θέλω να σου διηγηθώ
εκείνη τη ζωή ξανά 
τη ζωή μέσα στο δέρμα
τα κομμάτια ενώθηκαν με κρότους
να το αποφύγουμε
ν’ αλλάξουμε διαδρομή
να βρεθούμε εκεί στη μέση
της θάλασσας 
στο κύμα
ιστορίες έρωτα
να ψιθυρίσουμε
τη νύχτα
που δεν είχες τίποτα
δεν είχα τίποτα
μόνο το σώμα 
τα κόκαλα 
το δέρμα 
τα κομμάτια 
ξεφλούδισαν
αγαπήθηκαν.
Επιθυμία και μετά σιωπή 
τώρα το σώμα της
μόνο 
περιμένει
των ζώων σκέφτομαι τους ήχους 
το άλογο στον λόφο.
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Το φιλί τελείωσε
καθώς σε είδα να κοιτάς τη θάλασσα 
ξένος ήθελες να ’σαι
αν και ήθελες να μοιραστείς μαζί μου 
την πουπουλένια κατάσταση
το φιλί σταμάτησε απότομα 
σε κοίταξα για μια στιγμή 
να δω τι θα κάνεις 
αν και
συστηματικά απέφευγα το βλέμμα σου.

Το φιλί τελείωσε 
και το σώμα έμεινε σπασμένο 
κομμάτια και θρύψαλα.
Πώς θα τα ενώσεις τώρα;
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Τώρα τα σώματα μαζί
θρυμματίζονται
το σώμα σου 
το σώμα μου
το αγκάλιασμα
το φιλί
ξανά το φιλί 
ίσως είναι έρωτας 
τα οστά σπασμένα αγκαλιάζονται 
τα χείλη σμίγουν.

Περπατήσαμε πάνω στον ποταμό
στα αρχαία βότσαλα 
τα φυτά μάς περυκύκλωσαν με τ’ άρωμά τους 
φτάσαμε εκεί 
μαζί με άλλους ανθρώπους 
ήταν γιορτή.

Οι πληγές  
σε οδηγούν στη θάλασσα 
στους γλάρους 
όπου τα ψάρια είχαν φύγει.
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μόνο να χαθείς στο ποτό
που είναι άβυσσος 

τώρα μπορούσες να σκεφτείς τα ψάρια 
και τη ζωή τους στο νερό 
να αισθανθείς ένα πληγωμένο ψάρι.

Κι ήταν όλα ραγισμένα εύθραυστα τριγύρω 
η θάλασσα
τα βότσαλα
οι βάρκες 
τα ψάρια
δεν ήθελα τίποτ’ άλλο
παρά το άγγιγμά σου
και το δέρμα σου να αιμορραγεί εκεί προς τη δύση 
τίποτα δεν μπορεί να σε σώσει.

Εκείνες έρχονται από τον πόλεμο 
καραβάνια που η Ευρώπη διώχνει στα νησιά 
είναι σαν τα ψάρια 
τηγανητά ψάρια στο πιάτο.

Κανείς δεν ερωτεύεται μια γυναίκα μεθυσμένη 
κανείς δε φροντίζει αυτή τη γυναίκα
αξιολύπητη είναι
κανείς δεν αγαπά ούτε λίγο αυτή τη γυναίκα 
είναι για όλους αηδιαστική 
κάποιας ηλικίας
μεθυσμένη γυναίκα
μια γυναίκα των καταχρήσεων
άπληστη στον έρωτα
ανατριχιαστικά αποκρουστική 
ούτε μπεκρής.
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Τα ψάρια κολυμπάνε 
συναντιούνται στα κρυστάλλινα νερά 
ένας κόσμος άλλος 
μαγεία 
μεγάλα, μικρότερα, μικρά 
και το κόκκινο έσβηνε στο γαλάζιο 
καθώς μοβ έβαφε τα νερά.

Κάτι νοσταλγούσες εδώ 
saudadas
και δεν άντεχες αυτό το τοπίο 
τη ζωή που δεν έζησες 
τον έρωτα που σ’ άφησε κομμάτια 
να προσμένεις
ν’ αγαπάς
να γίνεσαι ανυπεράσπιστο ψάρι 
στα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά. 

Αγοραπωλησίες 
και ψάρια τηγανητά στο πιάτο
ένα σπίτι νοσταλγώ εδώ
με γερούς πέτρινους τοίχους.

Όμως το σπίτι εύθραυστο, χάρτινο είναι… 

Τα ψάρια στο νερό βρίσκονται ευτυχισμένα
και τώρα τι γυρεύεις εδώ; 

Ο έρωτας τελείωσε
κι εσύ ήθελες να παίξεις 
κι ο έρωτας σε πλήγωνε
μόνο μακριά να φύγεις
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Ήταν τα συναισθήματα 
φόβος 
σιωπή 
παγωνιά
στην καρδιά σου
ένα συναίσθημα αγκαλιάς
αγγίγματος 
στο σώμα της
στο σώμα του
ο χορός τους
στιγμή μοναξιάς
απόγνωσης 
μαζί ξανά
λυπημένοι στο χιόνι
ένα κλαδάκι πεύκο τού έδωσε 
γυμνή έμεινε στο χιόνι 
το κορίτσι χάθηκε στα δέντρα 
κυλίστηκα στο λευκό 
πανσέληνος
όταν στο βουνό σκαρφαλώναμε.

Το κορίτσι τη Σελήνη άγγιξε 
σ’ αυτό το μακρινό-κοντινό τοπίο 
τον έρωτά του θυμήθηκε
τον άνεμο στο νησί 
και τις ώρες μαζί 
τα ζώα και την μποκαμβίλια. 

Εκείνος μόνος 
την περιμένει 
ένας γάτος είναι.
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Και ξύπνησε με τα σημάδια στο σώμα της
κι ένιωσε το σώμα της να σπάει αργά σε κομμάτια.
Οι εύθραυστες ημέρες συνεχίζονταν.
Με τα φουλάρια να πνίγεσαι, θηλιά στον λαιμό.
Κι ο έρωτάς σου;
Τα ροζ τριαντάφυλλα στον κήπο άνθισαν σήμερα
για τα ξωτικά. 
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αποχαιρετισμός στη Σάντρα, στον Σέρα 
η Μαριανέλα ήταν λυπημένη
ήταν μια περιπέτεια
η λέξη είναι και στις δύο γλώσσες 
είπε ο Σέρα.

Ένα παιδί τραγουδούσε 
στο πίσω κάθισμα του αεροπλάνου.
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Εκείνη έφυγε από το δωμάτιο 
χθες το βράδυ
χαμογελούσε 
μητέρα
σήμερα μια μέρα είναι
με άνθη.

Όταν οι νιφάδες άρχισαν 
ανείπωτη η ευτυχία
το χιόνι σκέπασε τα σώματα 
μόνα-μαζί 
κυλίστηκαν στην απόγνωση 
στην εύθραυστότητά τους 
μόνο τα πεύκα ήταν αιωνόβια
όμως πολλά θα πέθαιναν 
μερικά μικρά γεννιόντουσαν ξανά
οι καρποί από τα κουκουνάρια
στα χέρια σου στροβιλίζονταν
το δέρμα του χεριού σου 
με άγγιξε απαλά
σκέφτηκες πόσο μόνη έμεινα στο τοπίο.

Μου λείπει πολύ είπε 
αν και ένα ζώο είναι
είδα τότε τα βρύα 
που τα βράχια σκεπάζουν στα βουνά
συννεφιασμένn μέρα 
πως θα αισθανθείς το γύρω
ονειρεύτηκα το σπίτι 
και τα χέρια σου. 

Μια κίνηση προς το φως 
μια κίνηση προς τα ζώα
μια κίνηση προς το χιονισμένο βουνό
και τη λαμπερή θάλασσα 
αντίκρισα τ’ αγαπημένα μάτια του 
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Σήμερα πήρα ένα ροζ κόκκινο
φόρεμα με λουλούδια 
ίδιο χρώμα με τις ζωγραφιές 
και το κόκκινο του εξωφύλλου
και του τοίχου στο παλιό σπίτι 
κι ονειρεύτηκα το σώμα μου 
να μένει γυμνό στο πάτωμα
κόκκινο σαν αίμα
σαν έρωτας
σαν κραυγή γυναίκας.

Ονειρεύτηκα στο ποτάμι να περπατώ 
ανάμεσα στα άνθη και τα βότανα 
με το κόκκινο 
στο χάραμα.
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ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ
να φύγουμε από τον σκληρό χειμώνα 
νά ’ρθει άνοιξη
κι οι κερασιές ν’ ανθίσουν
και ο ουρανός γέμισε πυγολαμπίδες
ονειρεύτηκα 
το φιλί ξανά 
στα χείλη.
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εδώ θυμίζει κάτι από την πόλη 
που έχει χαθεί
το ποτάμι 
χαμογελούσε. 
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Το ποτάμι μπαζώνεται 
ένα εμπορικό κέντρο θα γίνει εδώ
στο παλιό εργοστάσιο Μουζάκη
οι πεταλούδες έφτασαν 
σήμερα το πρωί
από τους αγρούς της πόλης ξεκίνησαν 
μπλε, κόκκινες, κίτρινες πεταλούδες 
που αγαπούσαν το νερό 
και τα ξωτικά
χόρεψαν για τον ποταμό
και την ανάσα του
για να συνεχίσει να τρέχει το νερό και οι κλωστές τυλίχτηκαν.

Το σώμα τους 
το αισθάνθηκαν πληγωμένο
το αίμα έτρεξε  
το ποτάμι δε σταματούσε να τις εκπλήσσει
ήταν φλέβα
φιλί
δάκρυ 
στιγμή μαζί 
που διέσχιζε την Αθήνα.

Ανάσα ήταν
κι αυτή η διαδρομή 
οδηγούσε στη συνοικία Ακαδημία Πλάτωνος. 

Στο πάρκο
οι σπόροι φυτρώνουν σήμερα
ένα δέντρο μεγαλώνει 
κι ένας σκύλος δακρύζει
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σε λίγο τα κόκαλα θα φανούν.
Πώς μπορεί να αντέξει ένα σώμα χωρίς δέρμα; 

Οι τουρίστες 
ήρθαν ανέμελοι
μόνο τα παιδιά στην πλατεία κάτι τους θυμίζουν
από τον πόλεμο
πεταλούδες και γάτες στην αυλή βρίσκονται,
τι κοινό έχουν; 
Τα χρώματα 
και ότι κάποτε οι γάτες υπήρξαν πεταλούδες 
η επίσκεψη μιας κατσαρίδας 
κλόνισε τη συνάντηση.

Και τα όνειρα ήρθαν 
λέξεις βουβές στο καφενείο
βλέμματα πληγωμένα
ήσουν δεν ήσουν εκεί
ίσως φταίει το φεγγάρι
το δέρμα της γδερνότανε
άφησα το κλάμα εκεί
τα κόκαλα 
δε χωρούσαν στην καρέκλα
απόψε. 
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Και τότε θυμήθηκε
τη νύχτα που έμοιαζε σαν μέρα 
τόσο φως είχε
κι ας μην είχε πανσέληνο
και το θυμάρι 
που της έδωσε το χάραμα. 

Πώς μπορείς να περπατάς γυμνή
στο σώμα του 
να μη φοβάσαι;

Τα πουλιά και τα ψάρια ήταν στον βράχο
κι η θάλασσα 
είχε κάτι 
κρυστάλλινο.

Τίποτα δεν αλλάζει εδώ 
χρόνια τώρα 
μόνο οι χαρακιές στον βράχο πληθαίνουν.

Τότε οι ειδήσεις
την διέκοψαν
οι σκέψεις έμοιαζαν χάσιμο χρόνου 
ένα πλοίο τριγυρνούσε στη Μεσόγειο
με γυναίκες και παιδιά 
που ήρθαν από τον πόλεμο
η εντολή ήταν να μην τους πλησιάσουν
να τους αφήσουν 
με τα πουλιά και τα ψάρια.

Το δέρμα διαλύεται
είπε
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τώρα ένιωσα τη παγωνιά σου
μ’ ακουμπούσε.

Από το ζεστό άγγιγμα 
από το φιλί
μόνο η παγωνιά έμεινε 
και κρύος άνεμος
από μακριά ερχόταν.

Η λέξη αγάπη μάτωσε 
η ζωγραφιά έμεινε ακίνητη 
στο κλάμα της 
και η παγωνιά σου 
πάγωσε το καλοκαίρι 
κι έβαψε κόκκινα τα σώματά μας.
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Αργές χορευτικές κινήσεις
πίσω εμπρός 
χέρια πόδια 
στο όνειρο
χόρευαν 
στην αρχή ήταν μια συνάντηση 
κόσμος από το πριν και το τώρα
όλοι βάδιζαν
σ’ ένα σκοτεινό μονοπάτι
ήταν νύχτα 
πήγαιναν προς τα κει
εκείνη
γύρισε προς τα πίσω
δεν άντεχε 
να συνεχίσει να τους ακολουθεί 
ήταν μόνη
είδε τότε κάτι αλλόκοτο 
την ακολουθούσε 

να γράψουμε ένα ποίημα μαζί
της είπε. 

Εκείνες τις νύχτες 
αγκάλιαζα το πρόσωπό σου
φιλούσα τα μάτια σου 
δεν υπήρχε τίποτα 
πέρα από αυτό
τα σώματα 
αγγίζονται μεθυσμένα
με λέξεις βουβές
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ή να του πεις κάτι 
ούτε να τον φιλήσεις. 

Ένα μαύρο φεγγάρι 
απλώθηκε απόψε στο δωμάτιο 
μόνο να ξημερώσει παρακαλούσες

ήθελες να βαδίσεις στο νερό 
και να ψιθυρίσεις τραγούδια έρωτα.

Οι κολυμβητές το σώμα τους 
άφηναν ελεύθερο 
να πλανηθεί 
να πλανέψει 
το νεαρό κορίτσι στην άμμο περπατούσε 
μ’ ένα φιλί στα χέρια της
για να το χαρίσει 
σε κείνον που τον δρόμο διέσχιζε σιωπηλά.

Η βάρκα λικνιζότανε απαλά
εκείνοι ήταν ερωτευμένοι 

όταν το φεγγάρι κρύβεται
κι εγώ κρύβομαι 
μέσα στον έρωτα 

το σώμα 
στο άγγιγμά σου
ταξιδεύει 
αστέρι γίνεται λαμπερό 
στην άκρη του δρόμου.

Είμαι μόνο ένα κόκκινο μπλε χρώμα 
που εκτοξεύεται 
μέσα από το πέταγμα των αστεριών
και γίνεται νερό 
που γρήγορα εξατμίζεται
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Και τώρα σε είδα να κρύβεσαι 
πίσω από την πανσέληνο
ολόγιομη
υποσχόταν ένα καλοκαίρι 
γεμάτο βαθιές ανάσες 
να σ’ ακουμπάνε.

Προς τα εκεί στα βόρεια 
τρέξαμε να αγκαλιαστούμε σφιχτά
το κόκκινο
πλημμύρισε το δωμάτιο
και τα σωθικά 
να γιάνουν 
υπόσχονται 
το καλοκαίρι αυτό.

Κόκκινη πανσέληνος
ένα ταξίδι προς τα δυτικά
θυμήθηκε τα πουλιά 
σε όλες τις κατευθύνσεις 
τα φτερά άπλωναν
αγωνία στο πέταγμά τους.

Τότε δεν είπε λέξη 
ένιωθε να φεύγει μακριά 
και το δέντρο 
διψούσε.

Οι κολυμβητές στη ματωμένη θάλασσα 
τα κορμιά τους βουτούσαν

καθώς έφευγες 
το κλάμα πλημμύρισε τα μάτια
δεν ήθελες να τον κοιτάξεις 
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Και να γυρίσω πίσω 
να δω το σπίτι
ν’ αδειάζει 
τα υφάσματα 
τις συνταγές να φεύγουν από δω 
να μένει η αναπνοή σου μόνο
να πάλλεται
ένα τσίγκινο ποτηράκι έμεινε
ένα ξύλινο κουτάλι από την εξορία
πόση πίκρα σ’ αυτό το σπίτι
που δεν κατοίκησες
που τόσες ώρες 
την άφησες μόνη 
να αντικρίζει
τα βιβλία που δε διάβασε 
ένα ύφασμα καλά κρυμμένο 
που της το ’φερε τότε.

Πώς ν’ αδειάσεις αυτό το σπίτι 
καλοκαίρι που η πόλη καίγεται
πού να βάλεις τις σημειώσεις
μια σχέση που κουρέλια ήτανε 
μια απόσταση ήταν πάντοτε
το κλάμα δεν έφτανε ως εδώ
το σπίτι 
το σπίτι τελείωσε 
και οι φωτογραφίες της 
μια ζωή που άφησε 
που την είδε να τελειώνει 
να φεύγει
αδυσώπητη 
να της συντρίβει τα σωθικά.
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όμως τα οστά μένουν αγκαλιασμένα
τα ποτήρια σπασμένα
τα μάτια κοιτιούνται
και τα χείλη φιλιούνται 
σε συναντήσεις σιωπηλές.

Και τώρα την θυμάσαι 
καθώς επιστρέφεις
γυναίκα του ανέμου και της σελήνης
να σ’ αγκαλιάζει
να σε φιλά 
να σμίγουν 
άγρια τα σώματα 
και πώς τώρα
να μπορέσεις
να την εγκαταλείψεις

σαν κοχύλι 
στο νερό βυθίζεται.

Το αίμα της άγγιζες 
πάνω στα άνθη περπατούσες απαλά 
μόνο οι γάτες νεογέννητες
ακούγονταν τη νύχτα.
Τότε
πέταξες τον έρωτα στο νερό 
μαζί με τα ψάρια
στον τόπο που τόσο αγαπούσες.

Μη φοβάσαι την αγάπη 
άκουσες τις φωνές των ψαριών.

Δε φοβήθηκε.
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και κείνον τον φόβο 
μαζί με το γάλα τής έδωσε.

Κι η θάλασσα όλα τα ξέπλυνε 
στο κύμα της

κι άκουσε τ’ όνομά της
στο πέρασμα του δρόμου.

Μια ατίθαση γυναίκα
που 
ξένη έγινε
η μητέρα της, η Ουρανία, ήταν εδώ. 
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Το σώμα μου μοιάζει χαμένο 
δεν μπορούν να το ράψουν οι κλωστές 
σκορπισμένες εδώ κι εκεί
ξανά και ξανά
δε φτάνουν 
χρωματιστές κλωστές 
στο καλαθάκι 
δεν μπορούν να ράψουν τη λύπη σου 
τη λύπη της 
μιας ζωής που χάθηκε.

Ήταν κόκκινος πόλεμος 
που σβήστηκε στα βουνά 
το ταξίδι με το πλοίο στην Αθήνα 
Μακρόνησος, δικτατορία
μετά τα άλλα σπίτια ήταν παρόντα 
δε σ’ άφηναν να ησυχάσεις
να την δεις στα μάτια 
συχνά δεν μπορούσε να κοιμηθεί 
ούτε να ξυπνήσει
μόνο τα λουλούδια στο μπαλκόνι ν’ ανθίζουν
και κείνες οι φωτογραφίες με τα αδέλφια της
που δεν έθαψε
και εδώ τώρα με το μαύρο φόρεμα τα σκούρα γυαλιά 
να κοιτά τη θάλασσα 
να τη συλλογίζεται 
στο κόκκινο φεγγάρι ταξιδεύει.

Κι από εκείνη 
έμεινε το τετράδιο 
και τα πουλιά στο πλεχτό
στο παράθυρο.

Ποτέ δεν μπόρεσε 
να είναι γλυκιά μαζί της
μόνο να φοβάται για τη ζωή της 
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στις τρύπες 
το δέρμα ξεφλουδίζει 
τα κόκαλα γυμνά
στις τρύπες του σώματός σου 
ξημερώνω δειλά.
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Δεν ήξερα ότι ήταν το φιλί του αποχαιρετισμού
που επαναλαμβανότανε 
καθώς τις πατούσες άγγιζες
το φιλί στα χείλη 
στα μάτια 
στο στήθος.

Τώρα
να μάθω να ζω χωρίς εσένα
να βλέπω
εκείνο το αστέρι όταν ξυπνάω
χωρίς αναπνοή
κάποια μυστικά θα ’χεις
ανομολόγητα σ’ εμένα
αν και τα οστά 
διηγούνται τις ιστορίες
που θέλησες να κρύψεις.

Τρύπιες μέρες
τρύπιες νύχτες 
και ξημερώματα
εκεί στις τρύπες 
η αγάπη σου κατοικεί
ακατανόητες ώρες
εκεί στις μαύρες τρύπες
βρίσκω τη χαρά σου 
και τη λύπη σου 
αφουγκράζομαι τις χαραμάδες σου
στις τρύπες κατοικείς
μεταμορφώνεσαι
σε γυναίκα 
σ’ ένα άγριο κυκλάμινο
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ως εφιάλτης 
μόνο τη μικρή χελωνίτσα να αγκαλιάσω 
τα ψάρια να αναζητήσω
το κορμί σου άφησα υγρό 
με τις αγοραπωλησίες της καμένης γης να ετοιμάζονται.

Οι μεσήτριες έφτασαν
στολισμένες με κομψά λουλουδάτα φορέματα 
τα ψάρια προσπάθησαν να ξεφύγουν
πολλά απ’ αυτά πνίγηκαν.

Μαζί με τις χελωνίτσες και τους ανθρώπους 
η αγάπη σου  
φωνάζει, αιμορραγεί, εξεγείρεται 
κανείς δεν την ακούει
η αναπνοή σου ακόμη ακουμπάει τον λαιμό μου 
και το φιλί σου ανατριχιάζει στο στόμα μου.

Έσκυψα τότε στη θάλασσα μαζί με τα ψάρια
να σε συναντήσω
αγαπημένη μοβ ερωμένη.
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Μια μικρή χελωνίτσα κι ένα ποντίκι 
που σώθηκαν από τη φωτιά
τα σπίτια κάηκαν
μόνο τα τσίγκινα σκεύη έμειναν 
κι οι άνθρωποι έτρεξαν προς τη θάλασσα 
που όμως οι ίδιοι είχαν κλείσει 
και η όψη της φωτιάς 
ακούμπησε το βουνό στο νησί
όλοι μείναμε ακίνητοι να την κοιτάμε
τρομαγμένοι
τα όνειρα είχαν σταματήσει
οι άνθρωποι καμένοι
ανάμεσά τους εκείνο το κορίτσι μπλε 
και το αγόρι πράσινο
και η γυναίκα μοβ 
εσύ αγνοείσαι 
σε μια σακούλα σκουπιδιών 
ο έρωτάς σου 
κράτησε μια νύχτα
νύχτα καταστροφής 
το στρώμα έλιωσε 
ως το πρωί
τα μοβ άνθη μαράθηκαν 
κι εσύ έφυγες τρέχοντας 
προς τη θάλασσα.

Ω, δεν μπορώ να σε σώσω 
το φιλί ακόμη περιμένει
καθώς η φωτιά έρχεται από το βουνό 
αισθάνθηκα 
τη συντριβή του σώματός μου
η νύχτα ερχότανε
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δώσ’ μου το φιλί 
το σώμα καθώς χαράζει 
χωρίς λέξεις

καθώς τ’ αστέρια πέφτουν
από το παράθυρο
στο μπλε δωμάτιο 
στην αγκαλιά σου 
βυθίζομαι.

Αισθάνθηκα τη φυγή σου 
ο έρωτας σε μια κλωστή κρεμότανε 
ράγιζε

το φιλί δεν αποκρίθηκε 
σαν φάρος έσβησε 
το πρωινό 

κι έμεινα να κοιτώ το βουνό 
τη σκυλίτσα γυναίκα με το κόκκινο φόρεμα 
ν’ αγκαλιάζω.

Σ’ εκείνο το σπίτι 
επιτέλους έζησα
δε φοβόμουν
υπήρχαν δέντρα

πόσες ανατριχίλες τα πρωινά
ο έρωτάς σου τις πληγές κλείνει 
το αίμα ξανάρχεται 
το χαμόγελο ξανάρχεται.

Τον χειμώνα
δύο άνθρωποι περπατούσανε στο περιβόλι 
αγγίζανε το χώμα
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Ο έρωτας μυρίζει
είπε 
ο έρωτας του Αυγούστου 
είναι οι ψυχές που ερωτεύονται
τα οστά που αγκαλιάζονται σφιχτά
χωρίς αύριο. 

Κοίταξε 
δεν τους είδε 
τους φαντάστηκε
αγκαλιασμένους
δύο σώματα 
ο έρωτάς τους 
ήταν άνεμος.

Το ταξίδι στα σώματα 
στις μεσημεριανές συναντήσεις
ερωτεύονται 
σιωπηλά. 

Το μόνο που έμεινε
ήταν να κρεμαστεί στο σκοινί

καθώς το φως ερχόταν να μας ακουμπήσει 
από το βουνό 
αγκαλιασμένοι σπαράζαμε.

Δώσ’ μου 
εκείνον τον έρωτα 
που στερήθηκα
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Το σπίτι
ήταν βρόμικο, άθλιο
ημιτελές, χρόνια χτιζότανε
στην άκρη του δρόμου
βρισκόταν
το παιδί ήταν γυμνό 
μόνο που το παιδί 
ήταν ίδιο αυτή 
και το σπίτι γεμάτο λουλούδια
σε ταπετσαρίες.

Ο έρωτας 
στο δωμάτιο βρίσκεται
ακουμπά το δέρμα μου
με ανατριχιάζει 
με ξαγρυπνά
φέρνει φιλί στα χείλη 
δάκρυα στα μάτια

τόσο κοντά 
τις νύχτες 

μοιραζόμαστε ακόμη και τα όνειρα 
τα μάτια έκλειναν 
το σώματα σκόνες αστρικές γίνονταν
τα οστά σε αγκαλιά τυλίγoνταν
απαντώντας στους πρωινούς αποχωρισμούς.

Το σούρουπο
το ζεστό σώμα 
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και μετά ένα φιλί δίνανε 
κι ονειρεύονταν.

Τώρα 
τι έμεινε;

Μόνο μια απελπισμένη ξένη αγκαλιά 
κι ο έρωτας ανέστιος 
πότε εδώ
πότε εκεί
ούτε στο δέρμα τους δε χωρούσε.

Κοίταξε μακριά 
αμίλητη 

στο περιβόλι πήγε μόνη 
και άγγιξε λίγο χώμα 
ένα άνθος μόλις ερχότανε από τη γη 
την αγάπη θύμιζε
τα τραυματισμένα σώματα
μακριά, σκοτεινά. 

Το σκοινί έσφιξε στον λαιμό της
τι αίσθηση…
Όχι πόνου ακριβώς
μόνο φυγή
δική της. 
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Είδες τότε την πόλη αλλόκοτη 
γκρίζα 
έως μαύρο βαθύ 
χωρίς φως 
και άνθρωποι να περπατούν χωρίς σώμα 
σε πλατείες γεμάτες χαρτιά και μεταλλικά κουτιά
τα πανό της διαδήλωσης είχαν σκιστεί 
και άλλοι 
να περιφέρονται
χωρίς σκοπό.

Το κορίτσι έκλαιγε ώρες 
τρώγοντας ζεστή σούπα 
την παγωμένη αυτή μέρα 
για έναν έρωτα απραγματοποίητο
αλλά και για τη στέρηση
ο άνεμος ξεκίνησε 
κι η βροχή ήρθε 
το νερό ξεχείλισε.

Επώδυνες διαδικασίες 
για την απόκτηση μιας κάρτας 
επώδυνες διαδικασίες για να σε βρω 
επώδυνες διαδικασίες για να φτάσω
εκεί… πότε… 

[ 101 ]

έφυγε μακριά
το δικό μου πάγωσε

μόνο δάκρυ έσταξε στα μάτια.

Εκεί πετάνε 
τα όνειρά τους 
εκεί βρίσκονται εγκαταλειμμένες ψυχές και άνθη
εκεί το παιδί κρύβεται
στο δωμάτιο
ένα παιδί χλομό, γυμνό
χωρίς χαμόγελο
ανάμεσα σε υλικά οικοδομών 
σε πέτρες, τσιμέντο, τούβλα. 
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Το μεσημέρι 
μετά το φαγητό 
ήθελε να σκοτώσει το ποίημα 
και τα ψάρια
τότε η γυναίκα που ήταν στο σπίτι
θα εξοριζότανε 
από τον κήπο 
και μετά θα χανότανε
στα μονοπάτια.

Ήταν
ξένος 
μόνος ήθελε να ’ναι
κι εκείνη εξόριστη 
από τον κήπο
τα δέντρα δακρύζουν.

Πήραν τη βάρκα 
με τα κουπιά
κάθισαν απέναντι 
χάθηκαν στο πέλαγος.

Άκουγε τις φωνές τους 
παιδιά της πόλης 
παιδιά του ολέθρου.

Ο κήπος ήταν μόνος 
τα δέντρα γέρνανε διψασμένα
κι όταν σε είδαν ξεδίψασαν
σε αγκάλιασαν
το γιασεμί βογκούσε 
το αηδόνι έκλαιγε
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Και τα κοχύλια 
φερμένα από μακριά
σκορπίσανε πάνω στο τραπέζι 
ένα δώρο αγάπης ήτανε 
τη γιορτινή μέρα 
το σώμα της αγκάλιασες 
τα χείλη φίλησες 
το γεράκι πληγωμένο ήρθε 
ένα άλλο μακριά 
πέταξε στον άνεμο.
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μια προσευχή για το γεράκι
για τα ζώα στην αυλή. 

Το σώμα σου έβλεπα να ραγίζει 
το ποίημα ράγιζε
έσπαγε 
κι οι λέξεις σκόρπιζαν εδώ κι εκεί.
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και οι γάτες δεν έλειψαν
από αυτή τη συνάντηση, 
ακόμη και η Χλόη απούσα χάρηκε. 

Απώλειες του φθινοπώρου ήρθαν
να σ’ αγγίξουν 
να μπουν στο σπίτι 
το γεράκι ταξίδεψε δύο βδομάδες 
για να σώσει τη φτερούγα του 
για να πετάξει ξανά.

Βρισκόσουν 
εκεί κοιτώντας τα κύματα
ν’ ανεβαίνουν 
να καταστρέφουν τα σπίτια 
να πνίγουν τους ανθρώπους 
που στέκονταν στην άκρη της θάλασσας 
ακίνητοι 
δίχως μπρος δίχως πίσω 
το κύμα σκέπαζε το σώμα 
που στο νερό αργά βυθιζότανε.

Μόνο εκείνη η γυναίκα 
που μέρες την συναντούσες 
σώθηκε
πάνω στον λόφο από φύκια
η γυναίκα των ψαριών 
κοιτούσε μακριά 
αγκαλιαζόταν με τα κύματα 
με τα φύκια
και περπατούσε στη θάλασσα.

Ένα κλάμα βαθύ
γι’ αυτό 
που χανότανε 
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Ντύθηκε νύφη
και βγήκε να περπατήσει
με το λευκό νυφιάτικο φόρεμα
την κοιτούσαν περίεργα
καθώς ένα ρίγος την διαπερνούσε
η Βασιλική ήξερε τι έκανε
δεν ήταν τρελή 
όπως έλεγαν
πιο κάτω τις είδαν αγκαλιασμένες
να φιλιούνται στο στόμα
δύο γυναίκες,
εκείνος ούτε που να την αγκαλιάσει μπορούσε,
ήταν άλλο πρόσωπο 
άλλο σώμα
άλλη γυναίκα,
αγκάλιαζε τα ζώα.

Το καΐκι του Σταμάτη
ήρθαν οι λιμενικοί και το έσπασαν 
το ’καναν κομμάτια
ξύλα πεταμένα στο χωράφι
δεν ξανασηκώθηκε από τότε
δεν ξαναμίλησε
έχασε φωνή και σώμα
το δέρμα του άρχισε να πέφτει. 

Κι ο χορός της ξεκίνησε
μ’ εκείνα τα αργά βήματα
χορός των απελπισμένων
ήταν τότε του πανέμορφου τόπου
που του Αγίου Μηνά το κρασί ευλογούσαν.
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Έβρεξε στον κήπο σήμερα
τα δέντρα χαμογέλασαν 
οι νεραντζιές 
οι πορτοκαλιές
και οι λεμονιές
και το μεγάλο δέντρο  
με τα τεράστια φύλλα και τον κορμό
μια μεγάλη αγκαλιά χαμογέλασε 
που ήπιε νερό 
εκείνες αισθάνθηκαν χαρά
και έρωτα μαζί να διασχίζει το σώμα τους
τα πουλιά τραγουδούσαν 
τριγύρω κρυμμένα στα δέντρα
η πόλη έμοιαζε να ξεπλένεται με το νερό 
οι άστεγοι έτρεχαν πιο βαθιά στις στοές 
να μη βραχούν οι κουβέρτες 
οι τουρίστες περπατούσαν γρήγορα 
το γκράφιτι έσταξε χρώματα 
από τα μάτια του σκύλου του Πολυτεχνείου
και τα ψάρια στους τοίχους άρχιζαν επιτέλους 
να κολυμπούν στο νερό.

Να χορέψεις στη βροχή 
το σώμα σου 
να χαθεί στο νερό

η αγάπη βρίσκεται μακριά 
στον τόπο του νερού. 
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Το φιλί σ’ ένα λεωφορείο θυμάσαι 
το φιλί στην Πατησίων
κόκκινες κλωστές ανάμεσά μας
τα γράμματα που σου έγραψα
σήμερα τα έσκισα
τα πέταξα στο καλάθι
μαζί με τα τσόφλια από τα αυγά και τις λεμονόφλουδες
και από κει περνώντας 
θυμήθηκα το φιλί σου 
στα σκαλιά.

Εκείνη τη νύχτα περπάτησε 
η πόλη μουγγή 
Σαρακίνικο
που το θυμήθηκαν
κάποιες φωτογραφίες 
και λέξεις 
Ουτοπία 
μια νύχτα σαν τις άλλες 
όμως δεν ήτανε
το κορίτσι της μίλησε 
πίνανε μπίρες
βγήκε στον δρόμο 
έπεσε στην άσφαλτο
Ελευθερία, φώναξε και τους αγκάλιασε
το αίμα από το στήθος την άσφαλτο πότιζε.
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ΠΡΩΤΗ ΝΎΧΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
οι κλέφτες καταστημάτων
επέστρεψαν 
τα ρολά 
κατέβηκαν στο σούπερ μάρκετ
πυροτεχνήματα
στη γειτονιά σου
και τόσο νερό
ίσως το ποτάμι πλημμυρίσει τη νύχτα 
και βγει ζωντανό στην πλατεία
και μετά στην πόλη
αγάπησα το κόκκινο ύφασμα 
τη σούπα με γλυκοπατάτα
το βλέμμα του
μνήμη βαθιά
στον σταθμό Santa Maria Novella
στην όχθη του ποταμού 
αγκαλιαζόμασταν ως το χάραμα
μέσα στο σώμα του 
κλαίγαμε… 
φίλοι αγαπημένοι 
αγκαλιάζονται τώρα
ερωτευμένοι 
δύο αγόρια στη δικτατορία ήταν
που προκηρύξεις μοίραζαν στο σχολείο.

Τα κόκκινα λαμπερά μαλλιά της
άγγιζε

χώρισε 
πήρε και το διαζύγιο είπε
έλαμπε 
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Σ’ εκείνες τις γειτονιές
μετά τις γραμμές
τα σπίτια είχαν μείνει όπως το ’60
σκαλάκια, μία πόρτα
δύο παράθυρα 
όπως τα παιδιά ζωγραφίζουν
δεν υπήρχαν άνθρωποι στον δρόμο
είχαν κλειστεί μέσα 
μεσημέρι ήταν 
γλυκός μεσημεριανός ύπνος
ή είχαν πεθάνει
το καφενείο που ψάχναμε είχε κλείσει 
προσωρινά 
μας είπαν.

Εσύ δεν είχες πια δουλειά
ήσουν διαφορετικός
έτοιμος να λυγίσεις 
έτοιμος να πέσεις
τα ρούχα σου ξεχείλιζαν
δεν ήξερες αν θα κατάφερνες να πάρεις το επίδομα
πού να ψάξεις πάλι από την αρχή 
κοιμόσουν όλη μέρα και δεν έτρωγες 
δεν έβγαινες από το σπίτι
κι όταν διασχίζαμε τις γραμμές 
θα μπορούσε κάτι να συμβεί 
ίσως αυτή ήταν η λύση
είπες και τρομαγμένος
μου ’πιασες το χέρι.
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Ο τελευταίος έρωτας 
είπε η πεταλούδα 
κι άφησε 
το φιλί
στον άνεμο

ο φόβος του έρωτα
τα χέρια
το σπίτι
τόπος αλλού 
εκεί που ζούσα

ένα χελιδόνι ήρθε 
σήμερα στο παράθυρο
τα ζώα σφιχτά αγκαλιάζονταν

έμεινε μόνο το δέρμα 
που ξεφλουδίζει 
τα κόκαλα 
και τα σωθικά.

Τριγυρίζω 
στις συνοικίες της πόλης
μόνη χωρίς δέρμα 
ανάμεσα στα γκράφιτι με τα ψάρια 
τα αδέσποτα σκυλιά 
τα εγκαταλειμμένα σπίτια 
τους άστεγους 
τους χρήστες.

Ξωτικό έγινα
φτερό έγινα 
που πέταξε μακριά
σε θάλασσες
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το μέλλον κοντοστάθηκε
μίνι φούστα 
μάτια ανήσυχα
το σώμα σου δίπλα μου
δε χρειάζεται να ανησυχείς αγάπη μου 
ο χρόνος κυλάει.

Λεμόνια από τον κήπο έφεραν
και μια τουλίπα κόκκινη
χαμογελά στο ποτήρι.

Ο χορός του χρόνου ξεκινάει καθώς ξημερώνει. 
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Ένα τσιγάρο ζήτησε
παραμονή Χριστουγέννων
στην κουβέρτα την κόκκινη
στο πεζοδρόμιο
στον κινηματογράφο 
βρίσκονταν.

Ο αγαπημένος ήρθε
της είπε
δεν προλάβαμε 
να ζήσουμε
ν’ αγαπηθούμε 
ν’ αγκαλιαστούμε
να δούμε τη θάλασσα.

Επανέρχεσαι εκεί στον θάλαμο
του νοσοκομείου 
Ιπποκράτειο 
θέλεις να πας στο σπίτι 
όχι Χριστούγεννα 
στο νοσοκομείο μου λες. 
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και επέστρεψε να αγκαλιάσει 
τη μαύρη γάτα 
να θυμηθεί
την αγάπη.

Έγινες
μακρινή ανάμνηση στη λεωφόρο
ούτε ξέρω 
αν θα σε ξαναδώ
ή θα πεθάνω

μόνο η επιθυμία 
ν’ αγγίξω 
τα χέρια σου.

Λέξεις αγάπης 
που δε θα μπορέσω να σου πω 
λέξεις που γίνονται
στάλες βροχής 
που στη γη πέφτει 
και το σώμα 
σώμα μοναχικό 
του Δεκέμβρη
που να μπορούσε 
να χωθεί στην αγκαλιά σου.

Το σπίτι στο Ρότερνταμ
είναι στον 35ο όροφο 
για να φτάσω 
το σώμα στον ανελκυστήρα εκτοξεύεται,
να φύγω
από τα συμβόλαια, από τις λεωφόρους
τους ανθρώπους που ξάγρυπνοι μένουν 
στις λερωμένες κουβέρτες,

να πάει κοντά στο θυμάρι.
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Όταν τα ελάφια φτάνουν 
και τα νερά πλημμυρίζουν
και οι γυναίκες
βγαίνουν στους δρόμους 
τότε δεν ξέρεις πού βρίσκεται το σπίτι σου
δεν μπορείς να το βρεις 
είναι μακριά 
κι εσύ από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο
το τωρινό σου σπίτι 
είναι ένα ξενοδοχείο
ή μάλλον ένα υπνωτήριο 
που μοιράζεσαι το κρεβάτι με μια άλλη γυναίκα 
χλομή, λιγομίλητη, φοβάται και τη σκιά της 
φαίνεται σαν να έχει περάσει πολλά 
μερικές φορές φοβάται και να μιλήσει
λέει πάντα ναι μ’ ένα νεύμα 
φοβάται τα έντομα
όταν μια ακρίδα μπήκε στο δωμάτιο 
φώναζε
και ετοιμάζεται να φύγει από την πρώτη μέρα
για ένα ταξίδι
έτσι λέει 
όμως δεν το κουνάει από το δωμάτιο
διαβάζει πάντα το ίδιο βιβλίο
και φοράει στον λαιμό το ίδιο γουνάκι
μέσα στο σπίτι
εσύ ονειρεύεσαι να φύγεις 
να πας στο σπίτι στο νησί 
που βλέπει τη θάλασσα 
να βρεις τις γάτες και τα πουλιά 
όμως στο ίντερνετ
διάβασες 
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Πετώντας τα χελιδόνια
προς τα δω έρχονται
φτάνουν το βράδυ 
λένε
για εκείνον 
μονάχος είναι
πίσω απ’ τη θάλασσα
και τι δε θα ’δινα
να ήμουνα
κοντά του 
τα χελιδόνια 
στέλνω 
να μεταφέρουν
ένα θρύψαλο έρωτα 
μια ηλιαχτίδα 
να τον αγκαλιάσει
πίσω από τους ανέμους
και τον χειμώνα.

Βρίσκεται 
πίσω από τις φωνές 
και τους ήχους των πουλιών
στο άνοιγμα του σπιτιού.
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ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
αψήφησε τα πάντα 
τα χέρια σφιχτά
τα χείλη ακουμπούν σ’ ένα φιλί 
τον κρύο χειμώνα εμποδίζουν
στο μονοπάτι 
μόνο ο έρωτάς τους ακουγότανε 
και το νερό 
δεν μπόρεσες να κοιμηθείς 
το βράδυ
τον συλλογιζόσουνα
πόσα βράδια ξάγρυπνη
το φιλί σκεφτόσουνα 
έρωτας πετούσε 
κι έπεφτε πληγωμένος
να σβήσω τον έρωτα 
να ξαναγεννηθώ
να λησμονήσω
το φιλί
τα χέρια 
τα δάκρυα
θα ξεχαστώ πάνω σ’ ένα κύμα
μ’ ένα χελιδόνι που μόλις ήρθε
με τη μαύρη γάτα 
να γίνεις μακρινή κουκκίδα 
στο πέλαγος.

Τίποτα δεν έμεινε
από κείνα που δεν άντεξες
μόνο οι πέτρες 
να περπατάς τη νύχτα
τάκα τούκα 
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μετά την πλημμύρα
το νησί ερήμωσε 
κι οι κάτοικοι έφυγαν.

Αιχμηρές κλωστές τρυπάνε το σώμα σου
σήμερα η γυναίκα στο διπλανό κρεβάτι δεν ήρθε
πού να είναι σκέφτηκες 
με τόση κακοκαιρία
μια γάτα ήρθε στο δωμάτιο
σε κοιτούσε κρύωνε 
κόκκινες κλωστές ράβουν τις πληγές 
τζαμάκια σπασμένα από έναν μεγάλο καθρέφτη
κανείς δε γιορτάζει
σιωπούμε κι οι δυο 
για τον έρωτα που θελήσαμε να λησμονηθεί.

Και δεν μπορώ να κάνω την κίνηση να σ’ τον θυμίσω
κρύβομαι
κι η αγωνία γραμμένη στο πρόσωπό μου
καθώς τη θάλασσα διασχίζω
για να σε βρω
ή να μη σε συναντήσω. 

Έρωτας πλανόδιος 
που κουράστηκε
να πλανιέται 
σε στενά δρομάκια 
κι η ωραιότερη στιγμή
όταν χέρι χέρι περπατούσαμε.
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Δε σου μίλησα
για το σώμα 
για το φιλί 
τη σιωπή άκουγες

το νησί 
μαγικό 
το νησί
με άνεμο 
με κύματα 
με νερά στα ποτάμια 
με τα σπίτια μόνα 
με τις εκκλησίες άδειες 
με τις μέρες 
να προσμένουν
με τις ώρες του ανέμου
με κείνη τη γυναίκα 
να πηγαινοέρχεται
στις εκκλησιές 
να μείνεις για να σπουδάσεις τη σιωπή 

ν’ αφουγκραστείς το άδειο
της καρδιάς σου 
να μαζέψεις αγριολούλουδα 
να γεμίσεις τα βάζα
να συλλογιστείς 
το χθες 
και το σήμερα
να, μείνε εδώ.
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και σιωπή
μόνο το βήμα σου 
η καρδιά σου
τάκα τούκα
ακούγεται τη νύχτα.

Ένας άλλος ξένος
μια άλλη ξενική
ο άνεμος σφυρίζει
τα κύματα σκεπάζουν τα βράχια 
καθώς εσύ κατεβαίνεις τρέχοντας
να ξεφύγεις από ένα κάρμα 
σκοτεινό
να φωτίσεις το μονοπάτι
τη νύχτα
τις πέτρες
να σταματήσεις τη βροχή
την αντάρα
να ζεστάνεις τα χέρια
το πρόσωπο
την καρδιά 
να χαθείς στη θάλασσα
να γράψεις τρομαγμένα ποιήματα.

Το σώμα δε θά ’ρθει 
το σώμα δε θ’ αγκαλιάσει
το σώμα μόνο.

Οι δύο απέναντι
καθισμένοι στο ξύλινο τραπέζι 
εγώ από δω
εσύ από κει
δε μιλάμε 
δεν έχουμε τι να πούμε
μόνο για τη θάλασσα που είναι αγριεμένη.
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Τα κοτσύφια
τραγουδούσαν όλη τη νύχτα 
δεν κοιμήθηκα
περπατούσα
στον στροβιλισμό του σώματος 
έβρεχε με μανία 
αντάρα σκέπαζε τα πάντα 
τίποτα δεν έβλεπες
το ποίημα έχασκε από παντού 
όπως και το σπίτι 
όταν ξημέρωσε
ο ήλιος ακούμπησε σαν χάδι 
κι οι κόκκινες πεταλούδες 
βγήκαν στα άνθη
χάιδευαν τους μίσχους και τον κισσό
τα χελιδόνια έφτασαν σ’ αυτόν τον τόπο 
τα ζώα ημέρεψαν
μια γυναίκα χόρευε στην πλατεία.

Το μεδούλι έκαιγε 
η αδέσποτη ψυχή τραγουδούσε 
όλα ήταν κρυστάλλινα 
ουράνιος τόπος 
εκεί που βρεθήκαμε.

Να γευτείς τη ζωή του είπα 
σαν το ψωμί εδώ
τα κοτσύφια επέστρεψαν από το ταξίδι
καταιγίδα ήρθε από το βουνό απέναντι
ώρες τώρα τη βλέπαμε να πλησιάζει
αγριόγατες στο σπίτι απέξω τη νύχτα 
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Και τώρα ήρθε 
ο άσπλαχνος καιρός
τα μολυβένια χρόνια 
για να σε ξεχάσω
καλοκαίρι λήθης
καθώς
δεν επιθυμείς ούτε τα γιασεμιά 
ούτε τα ροζ τριαντάφυλλα του κήπου
να ξεχάσω 
το άγγιγμα 
το φιλί
ο καιρός να ξεχάσω 
εσένα 
με βουτιά 
στο βαθύ πένθος 
εκεί που τα κοχύλια πεθαίνουν.

Θα θυμάσαι 
που περπατούσαμε χέρι χέρι 
όταν τις ιστορίες διηγόμασταν
το πιο δύσκολο 
να γράψω τη λέξη λήθη στο ημερολόγιο 
να κοιτάξω τη θάλασσα 
χωρίς 
να βλέπω το βλέμμα σου 
ω, πόσο δύσκολη η νύχτα
αταίριαστα δύσκολη κι η μέρα
το ξημέρωμα
απρόσμενα στο όνειρο
σε συνάντησα.
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μ’ άγγιζε
ο άνεμος
τα κύματα 
οι συνοικίες στο σώμα μου χαράσσουν 
ιστορίες επανάστασης
το κορίτσι δε διστάζει 
να κλάψει όταν ακούει αυτή τη λέξη
να θυμηθεί τα ζώα και τους ανθρώπους
που κρύβονται στα εγκαταλειμμένα κτίρια
το βουνό ολόκληρο τους συντρόφευε στον περίπατο
και τα άνθη που συναντούσαν εδώ κι εκεί
η σάρκα της μόνη 
τον φώναζε
τρυπώνοντας στα άδεια σπίτια 
η τυραννία του φωτός αμετάκλητη
θραύσματα νέας ζωής 
εδώ κι εκεί.

Το σπίτι 
ήταν φωτισμένο 
τη θάλασσα κοιτάω
χορεύω μέσα στον ίλιγγο 
τα κτίρια καταρρέουν.

Της μίλησα 
μου είπε 
εγώ τώρα γράφω για τα σκουπίδια
και ασχολούμαι με ανακαινίσεις σπιτιών
σπασμένη επανάσταση.

Δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι 
να βγω από το σπίτι.

Τώρα το σώμα της 
λάμπει ξανά.

[ 127 ]

ερωτεύονταν
τη γυναίκα με το μωρό της
την είδαμε να κατεβαίνει το μονοπάτι
κάτι της συνέβαινε 
είχε σημάδια στο πρόσωπο
της είπαμε να περπατήσουμε μαζί.

Αστρικά χελιδόνια ήρθαν στο σπίτι
η ζωή μας άλλαζε καθημερινά
και δύο μικροί σκαντζόχοιροι
το βράδυ.

Επανάσταση 
αυτή η λέξη χαραμίστηκε 
ξαναειπώθηκε 
θρυμματίστηκε 
και κάθισα
εκεί να την κοιτώ 
να την υφαίνω ξανά
με κόκκινα νήματα
σε συνοικίες
σε δρόμους
σε πλατείες
σε αγρούς
μαζί με τα άλογα
ήταν σαν στρόβιλος 
καθώς όλα άλλαζαν
και γίνονταν ξανά 
το κόκκινο 
πλημμύριζε τις καρδιές μας
τα παπούτσια έλιωναν 
μια γυναίκα.

Το τοπίο ήρεμο μετά τη βροχή 
μυρίζει το χώμα 
κι η θάλασσα 
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