ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Κάποιοι θέλουν να με πεταλώσουν
Μάλιστα έφεραν
Σύνεργα της μουσικής
Για να σκεπάσουν
Τον κρότο των σφυριών.
Κι έχω γεμίσει σύννεφα·
Μ’ αυτό το δίλημμα
Εφτώχυνε ο σκοπός μου.
2.8.1981
Τάσος Δενέγρης
(1934 - 2009)

Ο φόνος των ανθρώπων και των πραγμάτων
Στολίσαμε Χριστούγεννα την πόλη μας
λαμπάκια περιπολικά.
Ο Αη - Βασίλης ήρθε σφαίρα.
Τα παιδιά στους δρόμους
ανοίγουν προσεκτικά την πέτρα τους.
Α! λέξεις δεν υπάρχουν πια
μόνο σφαίρες και πέτρες.
(Δεκέμβρης 2008)
Αλίκη Συμεωνάκη

Αλήθεια
Σ’ εκείνον τον έρημο γέρο
αιώνες τώρα στα βάθη των νερών
στον σκοτεινό πόνο
μιας άγνοιας νεκρής
ψιθύρισε ποτέ κανείς
πως ήταν άσπρα τα πανιά
σαν τα μαλλιά του βασιλιά
που ακόμη από τη στεναχώρια ασπρίζουν
στης μελάνης σουπιάς το ψέμα.
Αλίκη Συμεωνάκη

ένα μήνα μόνο να’ παιρνες
παράταση Τάσο Χατζητάτση
μονάχα ένα μήνα…
θα την ξανάβλεπες την πόλη
με τις πυξίδες κουρδισμένες
πάλι γεωγραφημένη
τα κρανία “θόλους” των ιαχών
του παλιού πλήθους
σε πυροβασίες καιρών δρόμων
τους συντρόφους να “αιωρούνται” απόκοσμοι
τις λέξεις από ηφαιστειογενές υλικό
να θυμούνται ότι είναι φτιαγμένες…
Τάσο Χατζητάτση για άλλη μια φορά
τίποτα δε θ’ αλλάξει
(αλλά) για μια φορά ακόμη
τίποτα το ίδιο δεν είναι…
16.12.08

ﻼ
έπαρση σημαίας
στο φρεάτιο άσμα του
ο νομάρχης κουράδα
τον αφαλό ραμφίζει
της σκιάς γλώσσας
θα ρευτεί τα αμνιακά υγρά
τα μάτια ραντίζει αλάτι
θα κεράσει πούρα γελώντας
με το πρώτο κλάμα
ο νομάρχης κουράδα
δε θα λιώσει ποτέ…

ﻼ
έρημοι μάτια
σύνορα χέρια
κιτρινίζουν οι σιωπές
ξαρμυρίζουν οι λέξεις
καρβουνιάζουν τα δόντια
μη με περιμένετε
Κώστας Δημητρίου

σχεδίασμα συνέχειας στο “κτίσμα”
η κίνηση του χρόνου στόχευε στον εντοπισμό της πηγής του
ήχου αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόκληση σε αδιάφορο
πόσο καιρό ανακάλυψε τη θέση του παρείσακτου η διαπίστωση ότι
βρισκόταν στην ίδια την κεντρική πλατεία τον πανικόβαλλε το
συνεχές διαπεραστικό σφύριγμα τον δυσκόλεψε στον εντοπισμό του
οχυρώθηκε γύρω του παρά τη λυσσασμένη επιθυμία να επιτεθεί
επέλεξε να περιμένει κάποια κίνηση ή μεταβολή αλλά ο ξένος
φαινόταν να μην τον αντιλαμβάνεται ή να τον αγνοεί η εκπομπή
του ήχου αμετάβλητη αμφισβητούσε την κυριαρχία του κτίσματος
ο συνεχής βόμβος τον κρατούσε σε απόσταση δοκίμασε χωρίς
αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση του με ηχητικές παγίδες
και επιδρομές στις γύρω του ήχου περιοχές άλλαξε την
αρχιτεκτονική του κτίσματος προσπαθώντας να τον απομονώσει η
νέα γεωγραφία ήταν πια προσανατολισμένη στον εσωτερικό εχθρό
αμελώντας ή υποτιμώντας τις παλιές προφυλάξεις μιας τυχόν
εξωτερικής εισβολής ήταν παραδοχή μιας κατάστασης έκτακτης
ανάγκης και πανικού οι οχυρώσεις στόχευαν στο εσωτερικό του
κτίσματος ο εισβολέας φερόταν σαν πολιορκημένος
στην πρώτη διακοπή του σφυρίγματος παραδέχτηκε ότι δεν
το περίμενε συνειδητοποιώντας ότι τα οχυρωματικά έργα δεν
επέτρεπαν επίθεση τα τροποποίησε είχαν το χαρακτήρα φυλακής
επιτήρησης πριν στη δεύτερη διακοπή επιτέθηκε μουδιασμένα
υποπτευόμενος ότι δε θα βρει τίποτα και φοβούμενος μια τυχόν
απόδραση του κρατουμένου του
η παλιά γαλήνη του κτίσματος μεταλλάχτηκε σε επιτήρηση
του φυλακισμένου ήχου η παρατεταμένη σιωπή που ακολούθησε
τον καθήλωσε για ένα μεγάλο διάστημα ελπίζοντας να είναι
προσωρινή άρχισε δειλές αναγνωριστικές επιδρομές ο εισβολέας
απέδρασε ή εξαφανίστηκε η σιγή ήταν πια απουσία και την ένιωσε
σαν μεγαλύτερη απειλή εγκατέλειψε το κτίσμα
Κώστας Δημητρίου

GOODY’S
Είμαι καλά.
Τώρα τρώω στα goody’s.
Κάνουν οικονομία στις χαρτοπετσέτες
κι έτσι με την ίδια
σκουπίζω μαζί
δάκρυα και σως μουστάρδας
θωμάς χαραλαμπίδης

ΨΙΧΑΛΑ
Φεύγοντας απ’ τις λέξεις
κοιτάζοντας καιρό πίσω απ’ τις γρίλλιες
σταθήκαμε μαζί με όλο
το καραβάνι των ξενυχτισμένων
να βαφτιστούμε στα άτυχα νερά
της δήθεν αποθέωσης.
Κι εκεί ακούσαμε για όμβριες σφαγές
για καταρράκτες εξιλέωσης
και καθαρτήριες μπόρες.
Ακούσαμε για άνοιξες
τα ίδια και τα ίδια
αυτά που μας ρημάζουν χρόνια την ψυχή
και καλεστήκαμε να παραστούμε
στο ετήσιο πανηγύρι του νερού.
Τίποτα δεν καταλάβατε
ΗΛΙΘΙΟΙ, ΗΛΙΘΙΟΙ
εμείς μιλούσαμε για την ΨΙΧΑΛΑ.
Κι ο μη εργαζόμενος;
ΕΣΘΙΕΤΩ ουρλιάξαμε
και κινήσαμε
για την πόλη…
θωμάς χαραλαμπίδης

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ
Όλοι μισούν
τον πόνο και την πρόληψη
τη θλίψη των κατά λάθος ενορατικών
τις συμβουλές από αρρώστους
Λατρεύουν την αυτοπεποίθηση
τη λάμψη οποιασδήποτε προέλευσης
Αδιαφορούν για τους μαγνήτες
και τις ταπεινωμένες πια δυνάμεις τους
να έλξουν μόνο
ό,τι τυχαίνει να βρίσκεται κοντά

Κούλα Νάγκριτσικ

Καρτερία ή ο λιθοβολισμός
του Αγίου Στεφάνου
Βεβαιότατα!
Ήδη το τρομαχτικό του
μαρτύριο
δεν τον απασχολεί.
Τώρα κανείς, τουλάχιστον
από εμάς δεν τον βλέπει.
Παίζει, ο Άγιος. Ο Άγιος,
παίζει.
Σήμερα από το πρωί
επιμένει κι άλλος ασθενής
ότι, ο Άγιος Στέφανος
από την εικόνα του ξεφεύγοντας,
κι από τις έτοιμες
να ριφθούν καταπάνω του πέτρες,
βρίσκεται στου νοσοκομείου
την αυλή
και παίζει.
Νίκος Χούλης

Ουκέτι καιρός
Ο ανατειχισμός
απαραίτητος κρίνεται
της σιωπής μου.
Ομονοώ.
Πλέον,
τι να προτάξω.
Ανθισμένη βλέπω
την Ευκτική.
Γι’ αναίρεση ή
γι’ ακυρολεξία
ας μην κατηγορηθώ.
Η ορεογνωσία,
καλή είναι
μα έχω χαθεί.
Παγιδευτικός μοιάζει
ο τόπος.
…..
Μία εκ των νώτων
επίθεση
δε με τιμά (μου λείπει
άλλωστε
κι ο στόχος).
Νίκος Χούλης

Κωνσταντινούπολη Οδησσός
“Έχω την τιμή να είμαι διαβάτης”
Νίκος Καρούζος
Η αναχώρηση η επίμονη αναχώρηση στο τρένο το στασίδι δίπλα στο τζάμι μήνες να
βρέξει ο κάμπος διψά το σώμα ένα βαγόνι εμπορεύματα στοιβαγμένα άταχτα ανέκαθεν
ταξιδεύει στο βάθος η εικόνα της μητέρας στο μπαλκόνι να αποχαιρετά το Παγγαίο
πολλά ψίχουλα η ψυχή μου πίσω αφήνει νυχτώνει και κυνηγώ την σκιά.
Στάση στην Κομοτηνή για να πάρω το λεωφορείο προς την Κωνσταντινούπολη άδεια η
πόλη σαν ψέμα είναι που έφυγα που έμεινα πάνω από τον αμαζόνιο και τρία μέτρα κάτω
από την θάλασσα μουσικές από τους γάμους των τσιγγάνων στο Αλάν Κουγιού τα καπνά
το σπαθί το βαμβάκι ως την ακτή ονομάζομαι Ζαμάν Σάπκα άγρια ρέει η ρετσίνα στο
βιετνάμ γεμάτο το λεωφορείο προς την Πόλη νύχτα στον δρόμο σύνορα ναρκοπέδια
duty free shops Ραιδεστός.
Χαράζει στην Istanbul στάση στο Aksaray πολύχρωμος ο κόσμος εδώ ξεκινά την ημέρα
του βίος και πάλη γέρνω αδύναμος θα βγάλει ζέστη βιάζομαι τον Βόσπορο να συναντήσω
στο λιμάνι βρίσκεται το καράβι μου η Καληδονία παράξενο σκαρί περνώ στην Ασία
απέναντι στο Kadikoy αγαπημένη περιοχή στις αγαπημένες γεύσεις και σημεία ιδρωμένος
καταφεύγω ό,τι αγαπώ να χαζεύω πλήρης αμεριμνησίας καράβια να περνούν τον
Βόσπορο το δικό μας καράβι νύχτα θα βγει στην Μαύρη Θάλασσα φωτιές κατακαίουν
την Ελλάδα βγάζω εισιτήριο τετράκλινη καμπίνα εσωτερική μπαίνω στο καράβι το
απόγευμα όπως παιδί στον κινηματογράφο πρώτη φορά.
Το καράβι είναι από νωρίς γεμάτο από Ρώσους και Ουκρανούς ο Σεργκέι και ο Ντάτσα
από την Γεωργία πιάνουν το πάνω και το κάτω κρεβάτι βγάζουν βότκα άφθονες μπύρες
τις απλώνουν στο μικροσκοπικό τραπεζάκι της κουκέτας και αρχίζουν να πίνουν μέχρι να
φτάσει το καράβι στην Οδησσό αμήχανος εξορίζομαι στην άκρη αφού δεν συμμετέχω
αλλάζω κρεβάτι βγαίνω στην κουπαστή πέφτει ο ήλιος στην πλώρη του καραβιού έτοιμοι
να διασχίσουμε τον Βόσπορο ως επιβάτης επιτέλους λίγο μετά τα μεσάνυχτα το πλοίο
αναχωρεί το Μεγάλο Ρεύμα το Ortakoy τα clubs στο Bebek γεμάτα κόσμο και μουσικές
φτάνουν ως εμάς η δικιά μου χαρά απέναντι περνάμε το αγαπημένο Sariyer τελευταίο
ψαροχώρι στον Βόσπορο η αγωνία για το Πέρα από τις πύλες άνοιγμα ο πλοηγός
κατεβαίνει επιδέξια από μια σχοινένια σκάλα και μας αφήνει περιμένω ανυπόμονα κρυώνω
και κρύβομαι ένοχα πίσω από ένα φινιστρίνι μπαίνουμε στην Μαύρη Θάλασσα τόσες
φορές σκαρφάλωσα στις πλαγιές του Rumeli Kavagi σ’ ένα από τα πιο στενά σημεία του
Βοσπόρου για να αντικρίσω στο βάθος το άνοιγμα προς στον Άξενο Πόντο για να
ξεχωρίσω τα ονόματα των καραβιών που περνούν τις φιγούρες των ναυτικών να χαιρετίσω
να φτιάξω ιστορίες για το πού πάνε κι αν τύχει και δω ελληνικό καράβι όπως εκείνο το
nissos syros να κουνώ τα χέρια μου δυνατά και να φωνάζω πέρα προς στην Μαύρη
Θάλασσα μπαίνουμε παγωμένος στην κουκέτα επιστρέφω.
Στον Εύξεινο Πόντο Χαζάροι Κιμμέριοι Σκύθες Λαζοί Κοζάκοι Τατάροι Έλληνες
Οθωμανοί Αμπχάζιοι με τα καράβια τους δίπλα στην Καληδονία ταξιδεύουμε όλοι μαζί
ποντοπόροι χαράζει και μ’ εκείνη την αφέλεια να βιάζομαι να δω με το πρώτο φως της

μέρας αν η θάλασσα είναι μαύρη ο Σεργκέι 11 η ώρα το πρωί και μπαίνει ήδη
μεθυσμένος στην καμπίνα ο κόσμος μαζεμένος στο μοναδικό μικρό σαλόνι ουκρανικά
σήριαλ στην τηλεόραση κανένα σημάδι καραβιού στεριάς στην γαλάζια πια θάλασσα ως
Αργώ κυλά αργά πολύ το καράβι αρχίζω ν’ αγαπώ την οικογενειακή ατμόσφαιρα του
πλοίου σαν σε κατασκήνωση τρώμε όλοι μαζί στην ίδια μικρή τραπεζαρία και μετά όλοι
στο μικρό σαλόνι ως το μεσημέρι οι μισοί πάνω στο καράβι είναι ήδη μεθυσμένοι δύση
στην Μαύρη Θάλασσα κόσμος να παρακολουθεί με μπύρες τα χρώματα παλλόμενος
απαγγέλλω Κωνσταντινούπολη Οδησσός μεγαλόφωνα στιγμές το Καληδονία μοιάζει να
ταξιδεύει δίχως προορισμό δίχως στεριά όλοι οι αγαπημένοι μου αταξίδευτοι παρέμειναν
το μάταιο της απόδρασης τον ωκεανό σκέφτομαι το χρυσόμαλλο δέρας καρχαρίες άραγε
υπάρχουν στην Μαύρη Θάλασσα πέφτω να πλαγιάσω.
Ξημέρωμα μόλις περάσαμε μια εξέδρα πετρελαίου κόσμος στο κατάστρωμα στεριά στο
βάθος 42 ώρες πάνω στο καράβι πλησιάζουμε ο Χρήστος θα με περιμένει στο λιμάνι
φάνηκαν τα 192 σκαλιά μπροστά στην αποβάθρα το ρυμουλκό ο πλοηγός μας βοηθούν
να δέσουμε οι ναύτες του Ποτέμκιν κατεβαίνουν τα σκαλιά στο τελωνείο με ρωτούν πόσα
λεφτά φέρω μαζί μου πόσο θα μείνω περνώ και μπαίνω με φόρα χαράς στην Οδησσό.
Όλη η πόλη μοιάζει ακόμα να μην έχει συνέλθει από την εποχή της μεγάλης ακμής και
παρακμής η στέγη μας μια σουίτα αμερικανικών συμφερόντων βγαίνουμε στους δρόμους
οι περισσότεροι μιλούν ρωσικά ο κεντρικός πεζόδρομος Derbososkava γεμάτος κόσμο
το σπίτι της φιλικής εταιρείας οι αχανείς δεντροστοιχισμένες λεωφόροι στο μεγάλο
παζάρι privoz παστά ψάρια καπνιστά κρέατα λουλούδια πρόσωπα σκαμμένα από τις
στέπες του βορρά βγαίνουμε έξω από την πόλη στην Arkada κόσμος κολυμπά στην
παραλία διασκεδάζει ανάμεσα σε Δνείπερο και Δνείστερο παίρνουμε το τραμ προς στις
λαϊκές γειτονιές το εμπορικό κέντρο “Αθηνά” δεσπόζει κατασκευή της δικιά μας
“Μηχανικής” ελληνικό εκστρατευτικό σώμα επιβιβάζεται το 1919 για να πολεμήσει στο
πλευρό των αντιεπαναστατών Λευκών επιστρέφει ηττημένο συνθήματα στους τοίχους
ενάντια στο νατο μια μπάντα στο πάρκο παίζει γύρω της χορεύουν χαριτωμένα
ηλικιωμένα ζευγάρια χαζομάρες από χαρά με τον Χρήστο κάνουμε το ταξίδι με φίλο
άλλο ταξίδι βαθύτατο ταξίδι πιστοί του Κρίσνα αντιμέτωποι με τόσο αλκοόλ και κάλλος
ψέλνουν απέναντι μας η Γκριετσέσκαγια (των Ελλήνων) λεωφόρος με τα υπέροχα κτίρια
πέρα το βασίλειο των Χαζάρων τα μεγάλα ποτάμια οι μεγάλες εκκαθαρίσεις του 1930 και
1949 λαϊκές οικογένειες ζουν ακόμη στα πανέμορφα μες στην φθορά τους μπαρόκ κτίρια
πίνουν μπύρες στα μπαλκόνια ανύποπτοι σταματώ ένα κορίτσι έκθαμβος το αρχαιολογικό
μουσείο πρώην δημαρχείο ανακαινισμένο πρόσφατα από Έλληνα εφοπλιστή στο υπόγειο
του φυλάσσει μια από τις πιο πλούσιες συλλογές νομισμάτων ο Γρηγόρης Μαρασλής 17
χρόνια δήμαρχος Οδησσού αρχοντάνθρωπος ο καπιταλισμός των Ελλήνων άραγε
υπήρξε διαφορετικός χαζεύουμε την όπερα τα λαμπαδιαστά πόδια η πόλη αλλάζει
καινούρια ξενοδοχεία επενδύσεις ξένα κεφάλαια το ιστορικό κέντρο θα αναπλασθεί art
cafe και real estate όμως το πάρκο σφύζει από ζωή αυτοσχέδιες παρτίδες σκάκι ένας
μεθυσμένος στο χείλος του συντριβανιού ισορροπεί και κοιμάται ανέμελα.
Ιούλιος 2007
Παρασκευάς Γ. Βάκαλος

Ένα μικρό ιστορικό και τίποτα άλλο
Ασφυκτικό αυτό το μάλλινο μπλουζάκι
στο θάλαμο μέσα των οκτώ
θυμάμαι νοσταλγώ μια παιδική αγάπη
κοριτσάκι τότε χρονών δεκαοκτώ.
Μα πόσα χρόνια στο Νοσοκομείο Ίδρυμα μας
χωρίς πατέρα, αδελφό και αδελφή
Μάνα φωνάζω κι ύστερα κοιτάζω
μια μινιατούρα που μου είναι ακριβή.
Γεμίσανε καπνούς τα υψηλά ταβάνια
παράθυρο με θέα το βουνό
μία αλλέα - πολύ ωραία με πράσινο βαθύ
θυμάμαι κάποιον ποιητή τον Καρυωτάκη
σε κείνο το πικρό - πικρό παραμυθάκι.
Ας υποθέσουμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο
αδιέξοδο το θόλωμα του νου.
Ας υποθέσουμε πως ήρθανε τα ΔΑΣΗ
με αυτοκρατορική εξάρτηση θριάμβου πρωινού.
Θρίαμβος και η ζωή και η προσμονή
σε χρόνο τριαντάχρονο η στιγμή
κι ο μπούσουλας σε τούτο το καράβι
χωρίς καμιά μανούβρα νηνεμία σε χώρο
ψυχιατρικό.
Ένα μικρό ιστορικό και τίποτα άλλο
Τάκης Αχαιός 13.3.1998
Ποίημα του νοσηλευόμενου Χ.Χρ.
από το 1951 στο Δρομοκαΐτειο

Ας τελειώνουμε πια με το φολκλόρ
Το story λέει ότι μια φορά κι έναν καιρό ένας εραστής μου ’κλεισε
ραντεβού στο περίπτερο που θα ’ρχόταν για τσιγάρα - αλλά δεν
φάνηκε κι ανησυχώ - κι ένας άλλος πήγε για τσιγάρα και δεν
ξαναφάνηκε - και δεν ανησυχώ -. Έτσι που έχουν τα πράγματα και
χωρίς να διαβλέπω καμιά θεωρία συνωμοσίας κι επειδή τα μπούτια
μου μπερδεύτηκαν άρχισα να γράφω για τον έναν κι έγραψα τελικά
και για τους δυο. Μάλλον για μένα έγραψα όπως πάντα. Σκέφτομαι
σοβαρά να κόψω τους εραστές που καπνίζουν αλλά κι αυτούς που
κάπνιζαν:
Ας τελειώνουμε πια με το φολκλόρ/ έχουμε αναλώσει κι έχουμε
αναλωθεί/ κι αυτή να είναι απλά μια ανάγνωση/ το Νοέμβριο
πλέον είθισται μαζί με τα φύλλα ο αέρας να σου ρίχνει άδειες
σακούλες επί το πλείστον πλαστικές/ αύριο θα βιώνουμε πτώση της
θερμοκρασίας 10ο C/ χασίσι δεν έχουμε αλλά και να ‛χαμε μήπως
θ’ αλλάζαμε τον κόσμο;/ θα καθαρίσω το μπάνιο όποτε μου ‛ρθει/
η χειραφέτηση δεν είναι όνειρο/ καλός ο Jeff Buckley αλλά ας
ακούσουμε τίποτε άλλο/ το τραγικό συνοψίζεται στην επιθυμία να
ξημερώσει για να πας στη δουλειά/ δεν χρειάζεται να με τυραννάς
με συναισθηματικές προβολές για να με πηδήξεις/ φοβάμαι τη
διάψευσή σου γι’ αυτό ας πηδηχτούμε να τελειώνουμε/ τον έρωτα
τον βλέπεις να έρχεται τρέχοντας σε στύση δε στολίζεται με
συνεκδηλώσεις - κι εγώ τα φω μπιζού τα χρωστάω ακόμη/
επιτέλους άρχισα να κατανοώ τι σημαίνει «φενάκη» γι’ αυτό σε
παρακαλώ ας σεβαστούμε τις λέξεις/ κι ας λέμε «φιλία» κι ας λέμε
«έρωτας» όπως λέμε «λάμπα» και «πόρτα» και «τραπέζι»/ κι εδώ που
τα ανήγαγα και λάθος να ‛μαι παιδιά δε φταίω εγώ ο Wittgenstein
το είπε/ είδες ποτέ ελέφαντα να κρύβεται πίσω από κερασιά; είδες τι
καλά που είναι κρυμμένος και/ πήγαινε στο περίπτερο να δεις αν
έρχομαι κ.λπ./ αϊ σιχτίρ ή είμαστε όλοι κωλόπαιδα ή δεν είναι
κανένας.
ΥΓ: «δεν υπάρχει λόγος επικοινωνίας»: αυτό είναι το βιωμένο τέλος
μιας σχέσης σαν τέντζερης και, «εσύ άλλωστε είχες άλλη άποψη για
παρελθοντικές μου σχέσεις» αυτό είναι το καπάκι/ - για ποιο
συναίσθημα μιλάμε; εδώ όλα πληρώνονται/ γι’ αυτό καλύτερα αντί
να καταθέτουμε άποψη να παραθέτουμε φιλόσοφο μη βρούμε το
μπελά μας/ σσσσσσςςςς παλιά μου αγάπη εγώ όμως πηδιόμουνα κι
εσύ χαμουρευόσουνα με θεωρίες1.
Λύντια Παπαζήση

1

Επειδή το φιλοσοφικό τσιτάτο συχνά δεν επαρκεί: μοναδική δικαίωση είναι η πράξη.
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στον Κωνσταντίνο Τέλιο

Θέλω να σου μιλήσω για το καλοκαίρι που
πέρασε
το ταξίδι στην Οδησσό με τον Β.
τη Μαύρη Θάλασσα που είναι γκριζοπράσινη
καθώς τη διασχίζεις, αρχαίοι δρόμοι
σ’ οδηγούν σ’ αγκαλιές απρόθυμων γυναικών
Θέλω να σου μιλήσω για το φθινόπωρο
που γλεντούσε στο φως
την απρόσμενη αναδοχή ενός γαλάζιου αγγέλου
τους μεσήλικες μαθητές της πραγματικότητας
κι ακόμη τις θεραπευτικές ιδιότητες της
καθημερινότητας
θέλω να σου μιλήσω για το χειμώνα
που δεν σούγραψα
τις ενοχές στα αψέλλιστα λόγια
την ευπρόσδεκτη μοναξιά των ερωτήσεων
πόσο ομόρφυνε η σιωπή την πόλη μας
πόσο ασχήμυνε ο φόβος τους άλλους
θέλω να σου μιλήσω για την άνοιξη
που θέριεψε κι αγριεύει
οι φίλοι μπροστά στα διλήμματα
οι νύχτες άγριες στα χέρια τους
άλλοι υποχωρώντας μπροστά στην ειρωνεία
άλλοι σημαδεύοντας εντός
θέλω να σου μιλήσω για το καλοκαίρι
που έρχεται…όμως
Η διαφορετική καταμέτρηση του χρόνου
Η άνιση πρόσληψη της αναπνοής
Οι λέξεις που καίνε σαν τις αγγίξεις
Τα κάγκελα της φυλακής
μ’ εμποδίζουν.
Χρήστος Μάρης

Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΕΙ
Κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται
τα βράδια η είσοδος στην αγορά όχι
δεν θα έπρεπε συμβαίνουν πράγματα
που δεν επινοούνται από κανέναν
μια γάτα ενδέχεται να κυνηγάει
το βγαλμένο μάτι ενός προβάτου
ένα ποντίκι να αγωνίζεται ενάντια
σε ένα χέλι που αρνείται να πεθάνει
μια γυναίκα να ηδονίζεται χτυπώντας
τα τακούνια της με νόημα στον φόβο
Κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται
τα βράδια η είσοδος στην αγορά όχι
γιατί δεν είναι βέβαια μόνον αυτά
υπάρχουν πολύ πολύ χειρότερα
Και το χειρότερο από όλα είναι αυτός
αυτός που πάει μόνος και κρεμιέται
από τα τσιγκέλια ή πάει με ευλάβεια
και βάζει το κεφάλι του στο πάγκο
του χασάπη ή κρύβεται ανάμεσα στα σφάγια
ο νους του πάει σκέπτεται τις αγελάδες
Όχι αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται
καλά με όλα τα υπόλοιπα μα όχι αυτό
αυτό θα έπρεπε να απαγορεύεται
διά ροπάλου
Κωνσταντίνος Τέλιος

Ο ΦΡΥΝΟΣ
Τι όμορφα θα ήταν με τα τέσσερα
φτερά της λιβελούλας όταν ιριδίζουν
πάνω από την ζωοδόχο πηγή το μεσημέρι
πνιγμένη στα πλατάνια και τις λυγαριές
τα υδροχαρή τα αδίαντα τις φτέρες
Τι όμορφα θα ήταν με τα δεκατέσσερα
πόδια του υδρόβιου κουνουπιού που επιπλέει
πάνω στην επιφάνεια του νερού δεν το φοβάται
μην πνιγεί και τον ρηχό βυθό δεν λογαριάζει
Τι όμορφα θα ήταν
με τα βράγχια του γυρίνου
τις φολίδες του νερόφιδου
ή το σκληρό κέλυφος της καραβίδας
Σκεπτόταν με στοχαστική μελαγχολία έτσι
όπως σκέπτονται ανέκαθεν μοιραίοι εκείνοι
όταν ξεσπά η μπόρα και τρέχουν να κρυφτούν
όλοι όσοι διώκονται από τα φοβερά
τα τρομερά της φύσης τα στοιχεία
Τρέχοντας να γλιτώσει από την αστραπή
στον δρόμο πάτησε ένα αγκάθι και πέφτοντας
στο έδαφος συνέτριψε το μυρωμένο του κρανίο
καθώς το αίμα έβαφε αργά μιαν άσπρη
πετρά δε μ’ αγαπάει δε μ’ αγαπά η αγάπη μου
πεσμένος κάτω στα βρεγμένα βρύα μονολογούσε
Έτσι κι αλλιώς άθελα ή εν αγνοία του
είχε μαζέψει στο καλάθι όμορφα
κατακόκκινα θανατηφόρα μανιτάρια
Δε μ’ αγαπάει δε μ’ αγαπά παραμιλούσε
με σπασμούς και καθώς ξεψυχούσε
ήσυχα τον παρατηρούσε ο Φρύνος
Κωνσταντίνος Τέλιος

Θερος Στο Παλαιο Χωριο
Εφέτο
δεν πήγα πουθενά.
Δε βγαίνω πολύ
Δεν πίνω πολύ
Δεν καπνίζω πολύ
Δεν κάνω σεξ εν ροκ εν ρολ πολύ
Δε δουλεύω πολύ
Όμως
έχω γαμηθεί
στα σύκα
Χρήστος Ζάχος

Χειμώνας στο νησί
Εφέτο
δεν πήγα πουθενά.
Δε βγαίνω πολύ
Δεν πίνω πολύ
Δεν καπνίζω πολύ
Δεν κάνω σεξ εν ροκ εν ρολ πολύ
Δε δουλεύω πολύ
Όμως
έχω γαμηθεί
στα EFEXOR
Χρήστος Μάρης

Υποσημειωση (Σε Ενα Πολεμο)
Σπάει ο ουρανός θρυμματίζεται
διαλύεται ο ήχος
Κομμάτια κι η εικόνα που φεύγει
-θα σας σφάξω
Αγριεύει η μέρα κλονίζεται
συντρίβεται η νύχτα
σκληρές βελονιές στα πλευρά της
-θα σας τσακίσω
Σιωπηλά τρέχει το αίμα σκορπίζεται
στοιβάζεται η λύσσα
Ταξιδεύουν τη νύχτα πουλιά
-και μετά θα θρηνήσω
Χρήστος Ζάχος

Ω βοσκοπούλα που διαβάζεις Ντοστογιέφσκι
μ’ έχεις μαγέψει από το διπλανό χωριό
φωτογραφίζεις με τα μάτια
γιαπιά και άσπρα γένια
της βιομηχανικής Ευρώπης
ενώ στην αυλή σου περιμένουν
το πρόβατο, η κότα και ο σκύλος
να πλάσεις μια κουλούρα
μ’ αυτά τα χέρια αιώνες
που αγγίχτηκε για λίγο
η σκιά μου

ﻼ
Ο Γκεϊπέτο κατασκευάζει σεξ-τόυς στο εργαστήριό του.
Κάποια μέρα ζωντανεύει ο Φινόκιο…

Μιχάλης Γιαβάσογλου

Θρησκόληπτο τζάνκυ
ζητάς το φιλί
σαν το βάτραχο
να λύσει τα μάγια
κι είναι η μούσα σου
μια κότα
που βράζει
στα τηλέφωνα

ﻼ

Λογοκριμένοι λογισμοί
στην πιο ανώνυμη Εθνική
οδό του μαρτυρίου
κανείς δεν ταξιδεύει όπως
παλιά ανέμελος μόνο
ο Κυριάκος ο αναχωρητής
με την επουράνια βέσπα
ξετυλίγει σύρματα αργά
το κουβάρι του πόνου
στην πηγή
καταπίνει τις φωτιές
χωρίς χειροκρότημα
Μιχάλης Γιαβάσογλου

2 Νοεμβρίου 07
Ηράκλειο
Καμιά διαφορά
βασιλεύς ή στρατιώτης
Ανθίζει στο κενό
το πολύτιμο λουλούδι της χαράς
στην κόψη του ξυραφιού
η μεγάλη ελευθερία
ή η απόλυτη κόλαση.

ﻼ

21 Ιανουαρίου 08
Ηράκλειο
Φως μεταλλικό εντός
φωτίζει την βαθειά πληγή.
το άσπιλο εναγωνίως αναζητώ
και πάλι
μέσ’ απ’ την αντίθετη διαδρομή.
Γιώργος Σιγανίδης

