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ο άνθρωπος είναι καιρός
µε τη βροχή, µε τη λιακάδασταβλέφαρα
µε την οµίχλη στη φωνή
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λόγος διατηναργυρή δόση
των εξήνταπιστωτώνχρόνων.
στο µωσαικό της εικόνας, λείπει
το γυρτό στόµα
που πληρώνει το τίµηµατης καθυστέρησης.
και πάλι συνεχίζει αγόγγιχτα
ο λόγος διατην ενέργεια,
ανίδεη η τελευταίατιτλοφορεί
τηνλιπαρή έννοιατης (αδράνειας)
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χαµόγελο και πίσω το πλαίσιο που τοποθετείται
ιριδίζον χείλη
αναίµακτη θυσίατης µοναχικής µου διαδροµής
δίνουν οι ήχοι τουςάτακταδοµηµένοι
σαςχτύπησα;
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αβαθή πραγµατικότητα
κερµατισµένη σε λεπτά
ασηµάδευτων δεικτών,
οι νερωµένεςχειραψίες
αντιγραφές
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αρχειοθετώ ταβλέµµατα
βαστάζουνπολλές κατευθύνσεις
τηςπροσφοράς, του δισταγµού
αρχειοθετώ τις κινήσεις
κοφτές νότες
(αγέννητου τραγουδιού)
εγώ, σκυµµένος µικρόςλογιστάκος
σταριζάτηςλάµπας
που θρέφονται οι αριθµοί
και πληθαίνουν
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ορισµένη η όραση, πινέλο
τραβάει γραµµές κύκλους
σχηµατίζει την υποµονή
καιψηλαφεί τον χώρο γύρω της,
αν και η θέρµη του καλοκαιριού
διαστέλλει το εύρος των κλειδώσεων
συστέλλει τωνχειλιών το παράπονο
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στη νυχτερινή περιπολίατηςανίας,
µοναδική φλυαρία
ο φορτικόςλίθινος µονόλογος στο πέλµα
από το πέρασµατων τυφλών.
είναι κι η συνήθειαακατάδεκτος συγγενής.
αποστειρώνοµαι µε τηςλήθης τηναλκοόλη
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πρωινή εφηµερίδα
το γκρίζο φως
καταχωρηµένατασυµβάντα
της νυχτερινής υγρασίας
στο αυτοκινούµενο διάστηµα
µε οµίχληςφώτααυτοσχεδιάζω
αναφορές και σχόλια
στο εµπροσθόφυλλο
πότε στάσιµη
και πάντααπό απόσταση
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πικρό, το φωςστο πλάι,
χειροποίητο λικέρ
µε υπερβάλονζήλο αλκοόλης,
φέρνει τηνανακωχή στο στόµα
και το στράτευµατωνλέξεων
επιτάσσει άλλους νευρώνες
πιο επιρρεπείς.
στη διαφυγή του µατιού
περνάει όµηρος στου καµβά
τασκούραχρώµατα.
σκυµµέναπάνω του
φοράνε σώµαγυµνό
λιπόσαρκο γυναικείο
στερηµένο από χαρακτηριστικά.
ακροβατώνταςλίγο ακόµη
πιο χαµηλάπάλι στο φώςπλάι
η παρτιτούρατου ανθρώπου
µε τις κλεµµένεςλεπτοµέρειες,
αφηµένη στη µάχη τηςφιλονικίας του
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ανκαι αρνούµαι της διαδροµής το αντίδωρο
το µάτι θέλει ναπαγιδεύται στο άγνωστο
νυχτερινό τόξο ουράνιο,
οι πόρνες τηςπολυτεχνείου,
στο συµπέρασµατης βροχής
στερούµενεςαπό κάθε σύµβολο ισότητας
στη λύση της ερωτικήςακράτειας
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στηςστιχοµυθίας το παρανάλωµακαίγεσαι
γελασµένοςαπό τακαµώµατατηςάγνοιας.
το δεύτερο σγουρό κεφάλι δενγίνεταιψιχάλα
νασε δροσίσει.
το χέρι υψωµένο,
άνεµοςαναταράσσει ταστάχια
έναµεσηµέρι καυτό του ιούνη,
πριν η ανάσατης µπόρας
σε απογαλακτίσει από της µιζέριας το στήθος
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το ακόρεστο µάτι τηςανάγκης
χάντραστο προσκεφάλι σου
ανυπότακτη, µαζεµένη από τη σοδειά
τριάνταµη µε λησµονείχρόνων.
αµήχανος πιαστη άκρη της µέρας
που περίµενες , ταµικράντροπαλάάνθη
ναθρέψουν τηνανεπάρκεια
του πόθου σεπληρότητα
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γιακείνους
το κυνηγητό τηςπεταλούδας
σε θόλουςπλαστικούς
αφάνταστους
γιαάλλους
το αργό κύληµατου χρόνου
στις αρθρώσεις τωνστιγµών
που θαφέρουν µισάνοιχταχείλη παιδικά
δαγκωµέναώριµασταφύλια
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βρέχει ελλειπτικά

τρυπώνω νοµίζοντας

σε αλληλέγγυαέκθεση.

η δυσοσµίατου αποχωρητηρίου

τυπωµένη σελευκό φύλλο ατµόσφαιρας

οι εικόνες µε συνέπεια

ραντίζουν µιαυγρή παρακµή

µούσκεµακαταφεύγω στο λιθόστρωτο

στη λιακάδατου σύννεφου
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το λευκό τηςφόρεµαστοχεύει στο κενό, νεανικό δάχτυλο,
και η βουλιµίατων µατιών δεναιφνιδιάζεται
στιςπαράλογεςαπαιτήσεις των ίσκιων
µε τη χειρολαβή των οραµάτων
βαστιέται ως την επόµενη στάση
και δεν την κουράζει η ορθοστασίατωνπράξεων,
ούτε ο λαθραίος επιβάτηςστη γαλάζιατηςαναµονή
µε το θρεµµένο χέρι... τσαλακώνει έναν ορίζονταµισότυφλο
και το γέλιο πεσµένο κάτω µοιρολατρεί
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βαραίνει η µονοτονίατων επίπλων
η σταθερή τουςγειτνίαση µε συµπεριφορές
δυστυχώς,
δεν αγοράζονται µαζίµε τη διεύρυνση των ορίων τους
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ο ρόλος κολυµπήθρακαι βαφτίζει
λαδώνει το µέτωπο,
τηνπαρείσακτη αµφιβολία.
θαµαςπιστώσει το φώςτην επόµενη µέρα,
κ'αποφεύγεις ναµε κοιτάξεις
δροµολογείς ταφωνήεντα
σώµα, σύµβολο κουλουριασµένο στο σεντόνι
έναερωτηµατικό γιατις ατελείς µέρες
έναλάθος στην ορθογραφίατωνπροηγούµενων.
ο όγκος τωνλεπτών, αργοκίνητασάπιακαράβια
βυθίζονται σεπαγωµέναόχι.
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διαγωγή µηδέν το θέλω
εκκολάπτεται τηναυγή τηςανησυχίας
εώς το δειλινό
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στεγνώνει το γιατίσε κακόβουλες υδροροές
πετρώνει το γάλααπέναντι στη δυσκαµψίατης
καθυστέρησης
σήµερατου αη δηµήτρη
δεναποµένει παράνακλείσω
έναλαίµαργο τώρασεγυάλινο µπουκάλι
µακρυάαπό τηναθωότητατου αυτονόητου
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κάθε τρίωρο δαντελένιο
από το µπαούλο τηςαµνησίας
απλώνεται στηςαντοχής το λαδωµένο σώµα
που κιτρινίζει ακόµαπερισσότερο
τυπογραφικό λάθος ενός σακάτη χρόνου
στην ηρεµία
οι καστανές διακυµάνσεις του απρόβλεπτου
και η καµπύλη του προσώπου σου
αποθηκεύει γλυκύτητασταβάζατου λεπτοδείκτη

23



η µάνασκυφτή στο περιβόλι
µαζεύει σηµείααναφοράς.
η χάρτινη διάθεση της µιαχρονική αιµορραγία
η εύκαµπτη µέση στηρίζει την επανάληψη
η συλλογή υπηρετεί τοναπαρεµφατικό χρόνο της
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µοναχικές στιγµές
πάνω από διάχυταµεγαλώµατα
αλειµµένες οι προσδοκίες
σεψίχες εγωισµού
µε το που µαρτυράτο µπορεί
ταµεγαλεπήβολασχέδιατου
τρέφεται το περιττό
µε γάλαεµπορίου
πνίγεται το απέριττο
σε αφελείς υποδείξεις
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ναθεραπεύσει ταεισαγωγικάστασηµείατου διαλόγου
όταν δακτυλογραφείανήσυχους µονολόγους
ασταµάτητη η ρητορείατης τέχνης
ναεκκολάπτει ατάλανταµονόπρακτα
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ταλουλούδιαταίζουν τηναλλεργίαµε υποψίες
το ανοιξιάτικο βράδυ
αν δακρύζει συµβολικά;
ταδάκρυαδενπροσφέρουν τις υπηρεσίες τουςαφιλοκερδώς.

27



νεράπου αρνούνται τη λογική του µατιού,
αυτονοµoύν στο σκοτάδι.
µείγµααπόρριψης κι αλατιού,
ζωσµέναανθρώπινεςανασφάλειες
πάνω τους
µέσατους
παθητικάδιακωµωδούν τη φύση τους
στηνπροβολή της σελήνης
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εξοµολόγηση σώµατος σεπράσινο φανελάκι
τοιχογραφίααπό χέρι άκρατης οινοποσίας
ρηχή διάλεκτος στο ύψος µιας σταγόνας
µεπαραλήπτη ταχείλη του αιθέρα
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ναµηνλούζουν τηνπροσπάθειαστο άπειρο
µένουν κόµποι στηςχειραφέτησης ταάκρα
ναακονίζουν τις λέξεις στον ορίζοντα
βγαίνει η ηχώ ξεκούραστη το µεσηµέρι
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περνάνεαπό το θέατρο τωνχιτώνων
ένας ένας
υποφωτισµένοι µε τιςπλάγιεςλάµψεις
του ασυνείδητου
σκιές χρωµατιστές, σε τελάρο εσωτερικό
αλληγορούν µε την κίνηση, λοιδορούν µε την κίνηση
φαντάζουν µε ανθρώπους
κάτοικοι στο άγονο,
τώραµετοικούν σεπιο γόνιµαµέρη
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γιατους επόµενους µήνες, η µοναξιά
θασβηστείαπό τις θεωρήµατατηςσυνήθειας

από τααξιώµατατωνκινήσεων
στο ενάµιση τετραγωνικού σώµατος
θασυγκατοικήσεις µε έναπρόσωπο
παραδοµένο στην τυφλή του αυταρέσκεια
καταναλωµένο σε ένασυµβόλαιο ανάπτυξης
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πορεύεσαι µε έναν µικρό κύκλο από χηµεία
πάνταπρωινέςώρες
συναρµολογείς εισπνοές, αρωγές
αντιµιλάς, το παλτό της µέρας
έτσι ριγµένο στουςώµους, νακρέµονται ταµανίκια
φοδράρουν την επαφή
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σταθερό παραπέτασµα
το προφίλκρύβει το άλλο µισό
φεγγάρι πριν τη βροχή
αντίστροφη µέτρηση γαλαζωπή
ξεκίνησεπάνω από τακεφάλιαµας
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έντεκαµαθήτριες, που στέκουν µε το ποίηµατης ενοχής,
σκαλοπάτιαστην νυχτερινή σύγκλιση,
ιέρειες σε γκρίζο βωµό, αποθανατισµένες
µε το κίτρινο φόρεµα, µε ταπηγαδίσιαµάτια
οργώνουν το χρόνο µου
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και µη νοµίζεις
πωςασφαλιστήκαµεπίσω από το µάνταλο τηςαδιαφορίας
µετράµε τις µπουκιές µαςστενεύοντας την όρεξη,
ακρολιγάµε τονλαιµό νακαθίσει το νερό
ναµαθητεύσει τηναπλότητα
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τασηµερινάταπρόσωπακουρνιάζουν σεαπόσταση βολής
χωνεύονται στην ιδιοτροπίατων υλικών
περίσσιο λίπασµαστο χωράφι των δεικτών
όπου κάποτε άνθιζαν ολόφρεσκατασύµβολα
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δεν µονολογώ, µουδιάζω
µε κούρασε το κάθισµατηςσιγής
ώραείναι ταπόδιανακαθησυχάσουν τηνπορεία
ταδάχτυλαναφυγαδεύσουν το κράτηµα
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σκοντάφτουν οι χαρές,
σε δωµάτιο ασυγύριστο,
µυωπικές κυράδες
ταέπιπλακάηκαν κι έµεινε το σπίτι λερό, εργένικο
ταεµπόδιαπαραγράφηκαν
η υποθήκη όµωςσυµβαδίζει
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µε ανακατεύουν οι εναλλακτικές σου µε ένατυχαίο χρώµα
και ξεθωριάζω στο ηµίφως
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ναανατρέχεις σε ληγµένεςφιάλεςγεγονότων
είναι τοξικό
µετατοπίζεται ο ορίζονταςσε σκηνές υποφωτισµένες
από την στέρηση του α'προσώπου
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θυµίζει ο θάνατος
την µυρωδιάτης µέρας
µε ταφρεσκοπλυµένα
και τις σωµατικέςφιλοφρονήσεις
στέγνωσε τη φωνή από το
παράπονο, πριν το µεσηµέρι
φανέρωσε τις απώλειες.
πριν από το σκοτάδι
κάπου ανάµεσα
η ζωή θασεπληρώσει
µ΄ έναχρυσό νόµισµα
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δώσε µου λίγο νερό µε ταακροδάχτυλα
ο µονόδροµος του ποτηριού
µου φέρνει απελπισία
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η ποίηση
υπόθεση αφιλοκερδής
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ναγερνάς και ναλαθεύουν ταγραµµατατόσηµα
σταχρόνια, ναµηνγίνεται
παράδοση τωναποδοχών
µιακίτρινη βουλιµία
µε σχιστάµάτιασυστήνεται
ωςσύντροφος
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άνθρωποςαποπροσανατολισµένος
το αίµατου µυρίζει απογοήτευση
σκίζει τις διαφάνειες τηςχειρονοµίας του
και τις κολλάει στο κάτω µέρος
του σώµατος
µε µάτιαπου ξεχνούν
φέρνονται ελαττωµατικά
χαιδεύουν ξανθάµαλλιά
αµούστακαχείλη
περιµένοντας έναεπαίτη
τέλος
νατουςγυρίσει το
φιλοδώρηµα
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στονάχωρο χώρο µου
βρήκαµιαθέση εξορίας
στονάχρονο χρόνο µου
ζωγραφιστές κλεψύδρες οριζόντιες

αθροίζονται διαφορετικάταγράµµατα
τακτοποιούν ταδάκρυα
το βραδινό παράπονο
µε την ελαφράδατηςαλφαβήτου
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τηνανατολή µε ταροδαλάστήθη
που ασελγείστο είδος µας κατηγόρησε
είδος υπό παρέκκλιση
το µνηµονικό του υστερεί σεπρωτοβουλία
λούζεται σε αβαθή νεράκαι ξελογιάζεται
σε ξύπνησα, κρατούσαέναν κόµπο στο λαιµό
µαδε λύθηκε από το όµορφο χέρι τηςαπόφασης
στέριωσεπάνω µου
σακόσµηµαακριβό
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είναι φεγγάρι ή
ένας ήλιοςπου
λιποθύµησε;
στηνάκρη τηςαπάντησης
βρήκε αποκούµπι το κύµα
κι εγώ βρίσκοµαι
στην ερηµιάτης επόµενης
ερώτησης
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η τσέπη µου
δενγέµισε από
το ανάστηµατων
χρηµάτων
µένει αδειανή, στο
νησί τηςαµφιβολίας.
σφυρίζει από το
τρύπιο ύφασµα
ο αχός της θάλασσας
κοχύλι

χνάριαυπογραµµίζουν την
ευθείασε εµένα
και την σχεδίατης
πόλης
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οι άκρες των
µαλλιώνσου
έπεσαν
σεπαλάµες ξένες
όµως ταµάτιασου
είναι εδώ
δυο µικροί βολβοί
και σε λίγο, µιααναπνοή
εποχή,
θαανθίσουν
σε κατακόκκινεςπαπαρούνες
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σου ταχυδρόµησα
τατελευταίαγραπτάµου
επέλεξατηνγραφή τωνκεφαλαίων
σεπερίπτωση που αυξήθηκε η µυωπική σου ευδιαθεσία
γιατηςαποδοκιµασίας το απόκοµµα
δεν βρήκακάτι ακόµα,
έχεις µουλιάσει στο
κρασίκαι τηνανορεξία,
στείλε µου δυο αντιφιλιά
συγγραφικά
ένασταχείλη, κι ένα
στο µέτωπο
γραµµατόσηµο αλληλογραφίας
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στέκει µιαµικρή
φιγούρατώραπλάι µου

ενορχηστρώνει τουςφόβους σεπαιδικό νανούρισµα
και µεπεριφρουρεί στον µυστικό της κήπο
µε χάρτιναλουλούδιακαι πτήσεις χελιδονιών
στης νεροµπογιάς το όραµα
µ'αγαπάει µε ταπρωινάφιλιάκι ας
µεψαλιδίζει στου χαρτονιού της την βροχή,
µε καθησυχάζει ότι
θαβάλει όλαταχρώµαταστου τόξου τηνφαρέτρα
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ζεστός ο αποψινόςχειµώνας
µε τρυφερές βροχές
και αποµιµήσεις κρύου
έξω από το παράθυρο
ξελόγιασε ταάνθη
του φλεβάρη
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(είµαι καλά)

το καλάθι της έκφρασης
περιέχει
πρωινή ναυτία,φλούδεςψέµατος,σπόρους υποµονής,
το κρέµασες δεύτερο
µαστό ναταίσεις
εµένα, τηνπρόσχαρη αµηχανία
µιαθάλασσαθυσία
ένας ουρανός βωµός
κι εσύ το λυρικό δειλινό
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έστειλαταπαιδιάµου εκδροµή
και δάκρυσαν
στον ήλιο και τονάνεµο
άµαθαστο φωςκαι τηνπαράλειψη
σιωπηλοίφετιχιστές τηςακρότητας
και της στείραςλεπτοµέρειας,
µυρίζει το στόµατους ξηµέρωµα
και χαµοµήλι
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λάθεψε το κύµα
γλύφει ανεµικάπεράσµατα, τους δρόµους
δενφτύνει ξανθό νερό µαπικρό σάλιο
έχει χέρια, πόδια
κουβαλάει την µνήµη αλλάόχι
γιαναξαναπεράσει από κει
γιαναχαθεί µαζί
της
σε νέο χώµα,είµαι τρύπιαβάρκακαι
µε σέρνω στην
άκρη της σελίδας
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δειλάπορτρέτα
νακρύβονται
πίσω από τιςγραµµές
ασαφή ταχρώµατα

περίµενατιςπαλάµες
τους ,ιδρωµένες
στηνάκρη
ναµην δίνονται
από το βάρος
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βρέχει χωρίς τελεία
οι παράγραφοι της σταγόνας
µιλάνε
γιαµιαιστορίααγάπης
µε ανταπόκριση

χρειάζεται η
ερµηνείαγιανα
ακούσω αυτό που
δεν µπορούν ναδούν
ταµάτια
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είναι δοχείαστεγνά
το κλωνάρι τους ξεραίνεται προοδευτικά
στιγµή στιγµή
αποµάκρυνση αποµάκρυνση
το τοπίο τους καθηµερινάδεν
περιέχει γαλάζιο ουρανό και
χορτάρι, λειτουργούναφαιρετικά
µιαξέπνοη παραίτηση
στην κυριολεξίατους
σπέρνει αυτό που δεν συνέβει
και βλέπουν µόνο έναδάσοςπροθέσεων
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το σκοινί τωναποστάσεων
ταπρωινά, σηκώνει τηναυλαία
και το δυσπρόσιτο του χαρακτήρα
αναζητεί το χειροκρότηµατης τσέπης
η ιδιότητατης µάνας
ναβρίσκεται σε τήξη
και σε κάθοδο τααπόνερα
από ταψυχράτου µάτια
πριν µάθει ναυποφέρει την ίδιατηνλέξη
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τραβώ τηνάκρη του ουρανού
ναδειχθεί η καλλιγραφία
του ήλιου
πεζά, ανέκφρασταγράµµατα
ράµµαταστο περίµενε
µήνες τώρα
η βροχή ανακυκλώνεται
στο δικό της σύρµα
δένει την εξήγηση
κόµπο στο ανθισµένο κλαδί
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όγκοι αέραλύνονται
και ξελύνονται
ρυθµικάτηναπριλιάτικη τούτη ώρα
δεν τονίζουν ταγεγονότα
τασυντροφεύουν
παραµεληµένοι παρατηρητές
αόρατωνπράξεων
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παραµιλάςσυχνάαπό αποφυγή
ή γιαδιαφυγή;
όταν θαµεγαλώσεις
θαέχεις απορροφήσει το γιατί
στιςφλέβες
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έχει η έγνοιαµυρωδιάναφθαλίνης
ή γιασεµιού;
νταντεύεται η ανησυχία
µε ζάχαρη ή δάκτυλα;
έχει η αγκαλιάπροορισµό
ανάµεσασταανοιγοκλεισίµατα;
έχει η φωνή σου
αρνητικό τραγούδι το κλάµα;
πάλι απέδρασααπό το γενικό στο ειδικό
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παιδίανασύρει από το τετράδιο τηςαντιγραφής
το παιχνίδι µε τασφαλιστάµάτια
τεντώνει ταχέριαναλογαριαστεί µε την συντοµογραφία
όλων όσων δεν βλέπει,
τακλειστάµάτιαυποσηµείωση στην εφεύρεση ερώτησης
η δίχρονη σκιάτηςαπάντηση προςαφελείς
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η σκιάτηςγλώσσας
βαραίνει πάνω µου
τερµατίζει σεπολυσύλλαβες
αφωνίες
ο καιρόςλαχταρά
ναµεπροδώσει
συνηθισµένο το ανθρώπινο
γένος ναπροδίδεται
από εφησυχαστικούς ορισµούς
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µαλακό το χιόνι στο
παράθυρο
κι αν ο χιονάνθρωπος
παραιτήθηκε από την δηµιουργία
αςκατηγορήσει
τονάργιλο τηςφωνής
τηςπου απορρόφησε το παγωµένο στοιχείο
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υποταγή στην
αναντίρρητη ρήση
τωνπεπραγµένων
µε τηνακολουθίαφωτός , σκοταδιού
έλλειµµαη ορθή στάση του σώµατος
στο κλάσµααφηρηµένη ροή η συνείδηση
δεν δίνονται διευκρινήσεις
και γιαφυλλάδιο παραπόνων
έναενοχλητικό ρίγος
στη ραχοκοκαλιά
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το βλέµµατου σπιτιού
ζευγαρώνει µε τιςπροθέσεις τωνανθρώπων
του
µε αρνητικό πρόσηµο στο συναίσθηµα
καίγονται λευκό χαρτίστονάνεµο
ταλάφυρατου µατιού.
το παράθυρο ψιθυρίζει
εικόνες στο κουρασµένο αυτί
διαβάζει ανορθόγραφακοµµάτιαουρανού
και θάλασσαςαπό µέσαµου
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σε κανέναν δενανήκει η γνωριµίαµε το µετά
διψασµένο το πήγαινε, φροντίζει ναδιαψεύδεται
διαρκώςµε το έλα
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η οικειότηταδεναναγνωρίζεται από τις επαφές
η στενότηταχώρου , µεγεθυντικόςφακός,
αλλάζει τις εκφράσεις
θέλει απόσταση γιαναδεις την
συνολική αγάπη,
νακάνεις έναβήµαπίσω
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συγγενής µε µιαηµεροµηνίαγάµου
ενός µη δίσεκτου έτους
είναι πράγµατι µυστήριο
που οι ζωές µας κάνουνανακωχή
στην οµίχλη του άγνωστου
γιαναπαπαγαλίσουν τηναρµονία, µε
σηµείο συνάντησης τηναπόρριψη
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η υποµονή δεν έχει κόκαλα
µήτε κλειδώσεις ναλυγίζει σε επιµέρουςαιτήµατα
έχει µικρό δεκανίκι ναβαστάτιςαπένταρεςώρες,
τηναφέλεια

74



ερηµόνησο του
σπιτιού µου, κράζουνγλάροι
σε αυτοσχέδια
κύµατα, φωνέςπου βρέθηκαν
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έρχεται η σκόνη ναδιαφεντέψει
ναδώσει εντολές στον µικρόκοσµο τωνχεριών.
έχει επαναληπτική σχέση µε το σήµερα
διαβάζεται αντίστροφαστο φύλλο τωναργόσχολων
είναι η αντίρρηση τωνπραγµάτωνστηναλλαγή
τους, στον ίσκιο της κερασιάς
δεν υπάρχει
υπάρχει ως τεχνητή απάντηση τηςφθοράς
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έναςάνθρωποςαπλώνεται κλήµα
στον µικρό µου τόπο,σχεδόν συνοµήλικοι
στο ύψος
στηνπείνα
στη δίψα
προσπερνάει τηνγκρίνιατηςπέτρας
τεντώνεται στοναντίλαλο του ήλιου
φέρνει δώρα,χάλκιναφύλλα,
αλυσίδααπό παρθένες ρώγες
στασµήνη τωνάπιστων
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έφυγε µε ταµικράπουλιά
που φυλάκιζε ο άντρας της σταστενάχωρακλουβιά
κι άφησε στη βεράντατηςπροικώο
µιασκούπακι έναθαλασσί
πανάκι, ναενοχοποιούν τηνανηµπόρια
και την ερηµιάτους,
δεν µπορώ ναδιαβάσωπαρακάτω
ταπαραθυρόφυλλαείναι σφαλιστά
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επιστρέφει το βλέµµαπίσω,
ναξαναδιαβάσει τη διακήρυξη που βασίζει τη ζωή του,
τασκαλοπάτιαπου ακουµπάη συµπεριφορά,
ταπαράθυραπου εδραιώνει στο σώµα
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έχει θαφτεί κάτω από µαρµάριναλόγια
χαιρετίζεται ωςσώµαπνιγµένου ονείρου
χωρίςανάπαυλα,η φλυαρία,
µενεξεδένιο άρωµαεξωστρεφή της επιθυµίας
ναµε βρει και ναγεννήσω ηµιµαθήςστίχους
συγγραφικό νερό γλυκό
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αγαλµατοποιώ το φόβο σε δώδεκα
δάκτυλα, µισής µέρας διαδροµή
χηρεύουν οι ιδιότητες µου οι ανθρώπινες
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µνήµη ψαριού στο χέρι
όσο διαρκεί το τάισµαµικρού παιδιού
και ταλέπιαορφανάστην µελαµίνη, δίνουν
αναχωρήσεις στο µπλε τηςαντοχής
στο κίτρινο της µαργαρίτας
απροσδιόριστο ταξίδι µε χορταίνει απορία
µε ταίζει αλµυρό ψωµί
κι έχει διαφοράη αρχή και το τέλος
δυό δεκάρες έλλειµµα
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το έργο δηµοσιεύεται µε άδειαcreative commons 4.0

αναφοράδηµιουργού µη εµπορική χρήση-όχι παράγωγαέργα

µπορεί νααναπαραχθεί, ναδιανεµηθεί και ναπαρουσιαστείστο κοινό

εφόσον κάτι τέτοιο γίνεται µε αναφοράστον δηµιουργό και γιαµη εµπορικό

σκοπό.
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