


Ούτε η θάλασσα αγνοεί την Άνοιξη,

πλήρης επωδών ο φλοίσβος.

Κυκλικά ξετυλίγεται ο χρόνος

ανάμεσα στο παραθύρι

και τον ορίζοντα. Αυτό υποστηρίζει

ο Απρίλης.

Μας ξεγελάει ή όχι

αναπάντητο

το σίγουρο είναι ότι για τριάντα μέρες

και νύχτες θα κυριέψει τη γη,

θα αντιδιαστείλει 

ενέργειες,

θα γίνει απόλυτα σαφής

και από τη δική μας εφήμερη Ζωή,

μια φορά έστω,

αληθινά

- χωρίς καλά καλά να ξέρουμε ποια -

θα περάσει.



Ανθολόγιο
ΠΙΛΑΤΟΙ

Δεν είμαι παρά απ’ αυτό μόνο που έρχομαι
Κάθε μέρα υπάρχοντας σε κάτι το άλλο

Αυτό που δε θα γίνω ποτέ

Απ’ αυτό είναι που είμαι φτιαγμένος
Απ’ αυτό κι έναν τρόμο

Κι είναι
Σα να ’χεις ταχυδρομηθεί στο διάστημα
Ένα φτωχό ανόητο μήνυμα

Σκουριασμένος ύπνος
Με τον προβολέα των θέλω
Που διαλύει τα μέταλλα
Γαντζώνει την αγωνία στο μυαλό

Μιά πληγή δίπλα σου να την αγγίζεις
Ανάμεσα στα χόρτα και τα τροχοφόρα

Στο αλκοολικό δωμάτιο 
Και τα φτηνά βγαλμένα εσώρουχα
Και να παίρνεσαι 
Από μαγικά χαμένα ονόματα
Μες σ’ έναν ουρανό γεμάτο τζιν
Με τους αγγέλους του
Να μασουλάν αστέρια

Σύμπαν της κίτρινης σκονισμένης λάμπας
Τώρα που μου χορεύουν
Τώρα που μου φεύγουν
Ο κύριος Ίβνιγκ
Η Εσμεράλδα ο Κουασιμόδος

Τώρα π’ ανοίγουν
Οι τελευταίες καταπακτές

Βγάζοντας νάνους
Κι ηλίθιους κι ουδέτερους

Καθένας τους κι ένας Πιλάτος

Όλοι τους μαχαίρια
Σαπούνια κι αποσμητικά
Ενώ εγώ περπατώ και θυμάμαι
Παρακολουθώ πάντα
Απ’ το απέναντι πεζοδρόμιο
Τον εαυτό μου 
Δεν κοιμάμαι

Αλέξης Τραϊανός



ΕΒΡΟΣ

Στους  κάμπους  φυτέψαμε  χέρια.

Αργά  μεγάλωναν  λεπτό  κορμό.
Κάποτε  στρέφανε  στον  ήλιο  τις παλάμες
Σαν  κίτρινα  λουλούδια 
Σαν κάμπος  ολάκερος  σπαρμένος  ζητιανιά.

Έπειτα  φούσκωσε  το  Μάρτη  το  ποτάμι
Χαθήκανε  τα  χέρια
Μέδουσες  μελάνιαζαν  τους  βυθούς
Κι  ο  ήλιος  δεν είχε ποιόν να ελεήσει.

Σε  λίγο  κατεβήκανε  τα  νερά
Ίσα  που  φάνηκαν  τα  δάχτυλα
Ξώβεργες  μικρές  για  κουρασμένα  πουλιά.

Κι  όταν  ήρθε  η ώρα  του  θερισμού
Κουνιόταν  ατίθασα  χέρια  και  χαιρετούσαν
Ανεμίζοντας  αόρατα  μαντίλια  για  αντίο…

Κόψαμε  χέρια  εργατικά  να  στείλουμε  στην  πόλη.
Ούτ’ εκεί  σταμάτησαν  να  ζητιανεύουν..

Αλίκη Συμεωνάκη



Η   ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ

Ωρίμασαν  τα  χείλη  μου
στο  ρυθμό  της  βερυκοκιάς
και  ήρθα μ’ ένα  μεγάλο  καλάθι
να  κόψω  φιλιά
να  φτιάξω μαρμελάδα  για  ζεστό  ψωμί
που  ζύμωσαν  οι γυναίκες
μέσα  στο  νερό
προσέχοντας  πολύ
μην  ακουμπήσει
το  ζυμάρι  στο  θειάφι
μην  ακουμπήσει 
στα  μάγια  η  μαγιά
κι  αποκοιμηθούν κι εκείνες
στον  ήχο  των φιλιών  σου…

Αλίκη Συμεωνάκη



Κοπέλες  κλαίουσες
Και  ψυχές  καλαμιές
Κυπαρίσσια θαμμένοι  έρωτες
Εθιμικά  γαρύφαλλα  Πρωτομαγιάς
Και  πρώην  γιασεμιά
Σε  πρώην  σινεμά
Άσπρες  ρίζες  στα  μαλλιά   του  κόσμου
Άσπρες  ρίζες
Κοτσάνια
Μαραμένα  κλαδιά
Αγόρια  πρώην  μίσχοι
Φύλλα  πρώην  μύστες  των  δέντρων
Κι  όλα  τα  βάζα  άδεια
Μόνο  πολλά  χρυσάνθεμα
Στους  λόφους  των  νεκρών
Στις  παγωμένες  μυρωδιές
Της  απουσίας

Για  τον  Γιώργο  Κ.

Πέθανε  ο  αδελφός  του  μαραγκού
στα  ξαφνικά
επάνω  που  τελείωνε
μια  σοβαρή  παραγγελία
κι  είχε  μόλις  αρχίσει
μιαν  άλλη,  όλη  σκαλιστή.
Τα  πάντα  ήξερε  να φτιάχνει.
Μόνο  να  καρφώνει
δυο  σανίδες  δεν ήξερε
σταυρό  στον  αδερφό  του.

Για  τον  Βαγγέλη  Κ.

Αλίκη Συμεωνάκη



Ημερολόγιο Μ. Εβδομάδας

   Κυριακή
Σε μπλε και στέρηση.
   Δευτέρα
Νύχτες προσμένοντας έξω από τα τείχη
να ξημερώσει,
μπήκα στην πόλη κι έγινα άγαλμα.
    Τρίτη
Η σιωπή καλύπτει το ακόρεστο πάθος
να λυτρωθώ,
να πάψω να επιθυμώ.
   Τετάρτη
Δώσε μου γλώσσα να διδάξω
τα ρήματα της μοναξιάς μου.
   Πέμπτη
Γονάτισα στον έρωτά σου. Προσκυνητής
Φέγγω στο πάθος σου. Δισταγμός και απάτη. Σχήμα και τίποτε.
   Παρασκευή
Ζώντας ξανά, σε μια στιγμή,
όλο το φόβο  που γέννησε
η άνομη διάταξη των αισθήσεων.
   Σάββατο
Ταξιδεύοντας εκτός, ξοδεμένος,
κουβαλώντας την κούραση της απουσίας.

Χρήστος Μάρης



ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001

«Χαιρετισμοί»

ψυχούλα μου˙

μπαίνουν απ’ τα παράθυρα

οι ψαλμωδίες, 

ανάβουν τα κεράκια 

που κρατούσαμε απιδιά

και κλαίγαμε

για τον Εσταυρωμένο.

Τρέμουνε πάλι οι φλογίτσες

τρέμουν τα χείλη

και τα μάτια μας ανάβουν.

Χαιρετισμοί.

Για όλες τις ψυχές,

πανάγιες και άθλιες˙

για όλους τους εσταυρωμένους

                Στέλλα Τσιροπινά



Ποίηση σε μαλδιβιάνικη διάλεκτο

κρού μπέμπε μαλιμί ήλιος, αδελφός, καπετάνιος
ντόρουα άνχεν έρωτας γυναίκας
χαντού μπό (λευκά μαλλιά) άσπρο κεφάλι
καντού γκάντα θύελλα
μι φιρινχέν είναι ο άντρας.

Άγγελος Βοζύκης



Από τη Σύμη

Πρόσωπο
που φαίνεται σαν να κοιμήθηκε
τραυλίζοντας,
τα διαδοχικά πλήγματα
μιας θαλασσινής τραγωδίας

Κυκλοφορεί· κάποτε κουρασμένη·
όπως όλοι κτίζει το σπίτι της

Θ’ ανυπομονήσει, αν της μιλήσεις 
για τις εικόνες που σωριάζονταν
στα μάτια των σφουγγαράδων.

Ο άντρας της, είναι ανύποπτος γι’ αυτό 
το φαγιούμ.

    Αθήνα 1984
Βάσω Λημνιούδη



Η θαλπωρή των μπαλκονιών

Χάθηκε μαζί με τ’ άλλα, η θαλπωρή
των μπαλκονιών:
Τα μπαλκόνια, στένεψαν, μιζέρεψαν
ερήμωσαν, έκλεισαν
σαν σκουριασμένα κουτιά.
Κανείς πια, δεν σεργιανίζει τον κόσμο
απ’ το μπαλκόνι του.

    Αθήνα 1993
Βάσω Λημνιούδη



Εκστρατεύοντας

Θα μείνει αξεδιάλυτο ετούτο το μυστήριο! Πώς, πως δεν ακούστηκαν σε όλες 
τις κατευθύνσεις εκείνα τα οξύτατα σαλπίσματα της αναχώρησής μας, οι ιαχές, τα 
ποδοβολητά, η φασαρία κι οι φωνές από το πλήθος των αθλίων που έτρεχαν πίσω 
από τα απαστράπτοντα άρματά μας. Πώς δεν εφάνη, άραγε, το σύννεφο της σκόνης, 
πώς δεν αντήχησαν οι ήχοι των αλόγων κι οι φοβερές φωνές των ελεφάντων, καθώς 
στην πλάτη τους σηκώνανε στρατούς.

Κι όμως, μάλλον εγκαταλείψαμε αθόρυβα την πόλη, θα ισχυριζόταν κανείς 
ότι αναχωρήσαμε μια κάποια αυγή σαν κλέφτες, με σκυμμένο το κεφάλι.
Παράξενο, πολύ παράξενο, θυμάμαι σα να ήταν χθές, του πλήθους τις κραυγές, τις 
άσπρες  και  τι  κόκκινες  σημαίες  που  ανέμιζαν  στις  επάλξεις,  τις  άμαξες,  τους 
πεζοπόρους, τους τοξότες, τους ιππείς…

Όμως  εμείς,  όταν  μετά  από  τόσους  χρόνους  κατάκοποι  επιστρέψαμε, 
βρήκαμε τις εισόδους σφραγισμένες και μια απόλυτη φριχτή σιωπή στα τείχη και τις 
πολεμίστρες που έμοιαζε να οργανώνει το χαμό μας!

Στεκόμαστε  άναυδοι,  να  το  πιστέψουμε  δε  θέλαμε  και  μείναμε  να 
περιμένουμε κάποιο σημάδι. Ένας να βγει ψηλά από τον πύργο, που πόνεσε ο λαιμός 
μας να κοιτάμε, μια αντιπροσωπεία να φαινότανε στην πύλη, και τέλος πάντων κάτι να 
συμβεί.

Περνούσανε οι μέρες μας αργά, γεμάτες εγκαρτέρηση, μα απολύτως τίποτα 
δεν έλεγε να αλλάξει. Από το νου μας πέρναγαν μονάχα μαύρες σκέψεις. Η αμηχανία 
μας κρατούσε παγωμένους με λυμένα μέλη. Ήταν η σιωπή εκρηκτική!

Στο βάθος του θλιμμένου βλέμματός μας, στο πίσω μέρος του αλλοιωμένου 
από την κούραση μυαλού μας, το γνωρίζαμε καλά. Το νιώθαμε πως ήταν όλοι μέσα 
και αρκετοί οι οπλισμένοι πίσω από τα τείχη. Γυαλίζανε τα βράδια τα ασπράδια των 
απίστευτων ματιών τους. Μας έβλεπαν,  μας έβλεπαν και πρόσεχαν να κάνουνε σιγά!

Η αγορά θα δούλευε χαμηλοφώνως  μόνον τη νύχτα και  θα σφαλίζανε τις 
πόρτες των σπιτιών τους δυο φορές. θα νανουρίζανε και θα καθησυχάζανε οι γυναίκες 
τα παιδιά με παραμύθια προτού οι άνδρες τους γλιστρήσουνε από την πίσω πόρτα, 
για να έρθούνε στα σκοτεινά, για να μας δουν για λίγο στα κρυφά, αργά και πάντα 
μέσα στο πηχτό σκοτάδι.

Ήταν απίστευτη η σιγή που οι συμπολίτες μας τηρούσαν. Το συζητούσαμε 
ξανά και ξανά ψάχνοντας μάταια στα δικά μας χρόνια για μια τέτοια τήρηση της 
τάξης.  Κανείς  δε  θυμόταν μια τόσο απόλυτη πειθαρχία ακόμη και εμπρός στους 
πλέον  επικίνδυνους  εχθρούς.  Αλλά  ποιος  ξέρει,  ίσως  αυτή  να  ήταν  η  χειρότερη 
πολιορκία που έτυχε να ζήσει ετούτη η πόλη.

Λοιπόν,  μη  ξέροντας  πώς  να  φερθούμε,  αποφασίσαμε  να  ανάψουμε  ξανά 
φωτιές και να κατασκηνώσουμε λίγο πιο πέρα από τα δικά μας τείχη.  να επιτεθούμε, 
βέβαια, στους δικούς μας τους ανθρώπους, ούτε σκέψη. Μείναμε έτσι  άφωνοι  και 
προσπαθήσαμε  να  οργανώσουμε  ξανά  εκείνη  τη  γνωστή  ζωή του  στρατιώτη  που 
περνά σε ξένο τόπο βυθισμένοι στην πιο απύθμενη λύπη.

Όμως η κεντρική σκηνή του δράματος από ότι φάνηκε ήταν πάντοτε αλλού. 
Κάπως πιο  πίσω μας, λίγο μακρύτερα, εκεί που ήτανε αραδιασμένα κάποια ξύλινα 
τετράγωνα κλουβιά. Από απόσταση παρατηρούσαμε τους έγκλειστους κενταύρους, 
που μας κοιτούσανε με οίκτο κι ειρωνεία μέσα από τη φυλακή τους. Ακούγαμε γέλια 
πνιχτά  και  όταν  πλησιάζαμε  σωπαίνανε  και  μας  χλευάζανε  με  εκείνο  το  φριχτό 
χαμόγελό τους.



Συνεδριάζαμε  ώρες  πολλές,  ημέρες  και  βδομάδες,  καλούσαμε  συχνά 
πολεμικά  συμβούλια  προσπαθώντας  να  τακτοποιήσουμε  τις  σκέψεις  μας,  να 
καταστρώσουμε  ένα κάποιο σχέδιο,  τέλος,  να δώσουμε μια κάποια ερμηνεία στο 
αναπάντεχο συμβάν. Όμως η αλήθεια ερχόταν αμείλικτη από τις ψιθυριστές φωνές 
των θηραμάτων και στοίχειωνε το λιγοστό μας ύπνο.

Μπορεί  να  ήμασταν  οι  πιο  καλοί  πολεμιστές,  ίσως  και  οι  καλύτεροι  που 
γνώρισε  η  γενιά  μας,  αλλά  αυτό  όπως  φαίνεται  διόλου  δεν  επρόκειτο  εμάς  να 
ωφελήσει, αντιθέτως…

Τώρα καταλαβαίναμε γιατί δεν υπήρχαν αποδείξεις για την ύπαρξη τόσων και 
τόσων μυθικών τεράτων, τώρα καταλαβαίναμε καλά…

Μάλλον θα μέναμε εξόριστοι για πάντα, έτσι που κατορθώσαμε μια τέτοια 
αποστολή,  έτσι  που  προσκομίσαμε  αποδείξεις  για  το  ανέφικτο,  τόσο  καλοί  που 
ήμαστε πολεμιστές,  μάλλον ούτε η πόλη μας,  ούτε  και καμιά άλλη πόλη θα μας 
θέλει…

Κ.Τ.



Το θέλημα Της Φύσης

Να κόβετε τα άνθη
πριν να μαραθούν

δεν έχουνε
καμιά δουλειά

να μένουν 
στους ανόητους 
αγρούς

για να πεθαίνουν

να κόβετε τα άνθη

να τα προσφέρετε
σε όμορφες κυρίες

ή στη μητέρα

το σπίτι να στολίζετε

και σίγουρα
ένα άνθος

στο κοστούμι σας
στο πέτο

και τέλος πάντων
με ένα τρόπο ευνοϊκό 
προς τα συμφέροντά σας

καθήκον άλλωστε
να σώσει το σαρκίο του
κανείς
και να το σώσει
τώρα

κι αυτό 
αν μη τι άλλο

είναι σίγουρα
το θέλημα 
της φύσης

Κ.Τ.



επέμενε  αδέσποτα
αφελέστατα

κάθε βράδυ ν’ αλλάζει τόπους
και το πρωί ξανά ν’ αλλάζει τόπους

οι ήρωες που  διάλεξε
το ποτό που  μέθυσε

σε  λιγάκι    
θα γείρει    
ίσως αδέξια 
να σκεπαστεί   
λίγο πριν πλαγιάσει

Παρασκευάς Γ. Βάκαλος



Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΜΟΝΟ

Εκατομμύρια ταξίδια
εκατομμυρίων πολιτών.

Πλήττω˙

Τόσα ποιήματα
κανένα περιστέρι.

Ο Απρίλης μόνο, ομάδα
από παλιό Νοέμβριο
καθώς εισέρχεται 
σε πορσελάνη

Πολλά λέγονται…

Πενήντα πενήντα
να φτάσουμε ξανά

ακολουθώντας 

της επικαιρότητας
το φρικαλέο το βηματισμό

στο καλοκαίρι.

Νίκος Χούλης



ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

μικραίνει
ο τόπος.

O δρόμος
είν’ ένας γέρος με ίλιγγο
που
με ευλογεί.

Eίμαι˙

το νιώθω

Tρέχω

Όταν 
έρχομαι
για να σε δω,

ενισχύεται 
όπου κι αν βρίσκομαι
 
ο φόβος μου

και το φεγγάρι

Νίκος Χούλης



Οι χαμένες έντεκα ημέρες  

Στη Μαδαγασκάρη μετράνε το χρόνο με το βράσιμο του ρυζιού (γύρω στη μισή ώρα) ή με το τηγάνισμα  

μιας ακρίδας (μια στιγμή)… στη Χιλή του 17ου αιώνα, ο χρόνος μετριότανε σε “Πιστεύω”1. Κάποιοι 

λαοί δεν έχουν στη γλώσσα τους τη λέξη “χρόνος” γι αυτό δεν μπορούν να μιλήσουν για τον 

χρόνο.

Όμως ακόμη και εκεί που ο χρόνος δεν μετριέται, 

δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει…

Η αναγωγή της ζωής σε ποσοτικές αξίες,  εξορκίζει τους φόβους του ανθρώπου μπροστά στα 

στοιχεία της φύσης και συνάμα είναι το εργαλείο για την εξέλιξη της παραγωγικής μηχανής.

Δεν  υπάρχει  τίποτα  να  μετρηθεί  παρά  μόνο  όταν,  τίποτα  δεν  παράγεται,  τίποτα  δεν 

καταναλώνεται  ή  τίποτα δεν  συμβαίνει.  Δηλαδή σχεδόν ποτέ.  Ώρες,  ημερομηνίες,  μήκη και 

πλάτη,  μοίρες,  ταχύτητες,  θεαματικότητες  και  το  μέτρημα  δεν  έχει  τέλος,  έως  ότου  να 

ξεθωριάσει πάνω από τα πράγματα κάθε ίχνος μυστηρίου. 

Κάθε λεπτό της ώρας η γη περιστρέφεται γύρω από το νοητό της άξονα κατά 4º. Η  ελλειπτική 

τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί περίπου 365 ημέρες. Πέντε μοίρες και ένα τέταρτο ήταν  

ακριβώς όσο αφαίρεσαν οι Ιησουίτες από τον κινέζικο κύκλο για να τον κάνουν τριακόσιες εξήντα μοίρες…2 

Αυτή η παρέκκλιση από το τέταρτο της κινέζικης μοίρας διορθώνεται κάθε τέσσερα χρόνια με 

μία επιπλέον ημέρα στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Μέσα στις εκδηλώσεις της ιστορίας ανακαλύψεις, εφευρέσεις, κατακτήσεις, διαμάχες, ανατροπές. 

Και πάντοτε η προσπάθεια της κυριαρχίας, εκτός των άλλων, να κατέχει τον χρόνο των άλλων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στην γαλλική επανάσταση καθιερώθηκε νέο ημερολόγιο. Σχεδόν την ίδια 

εποχή, στην άλλη άκρη του ωκεανού το ρολόι αποτελούσε αντικείμενο λατρείας, παράλληλα με 

την ανάπτυξη της αστικής τάξης. 

Όλα τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης έχουν πάντοτε ως οδηγό την πολιτική διαχείρισης 

του  χρόνου.  Η μέτρηση του χρόνου όπως καθορίζει  και  καθορίζεται  από την  πρόοδο,  έχει 

άμεση σχέση με τη φύση και την εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας.

Ο χρόνος που μας ανήκει … Ο χρόνος που περνάει, που χάνεται και κερδίζεται…

1 E. Tomson "Χρόνος, Εργασιακή Πειθαρχία και Βιομηχανικός Καπιταλισμός" (μετ. Β. Τομανάς εκδ. Νησίδες 1994) 

σελ. 8

2Από το μυθιστόρημα του Tomas Pynchon "Mason & Dixon" (μετ. Γ. Κυριαζής εκδ. Χατζηνικολή 2003) σελ. 606 



Πρόκειται για τις περίφημες έντεκα ημέρες που χάθηκαν κατά την αναθεώρηση του ημερολογίου του 1752.  

Όποιον συναντούσες που είχε γεννηθεί πριν το ‘52 και ζούσε ακόμη, οι έντεκα χαμένες ημέρες προέκυπταν  

πάντοτε στη συζήτηση, και αργά ή γρήγορα χαρακτηριζόταν “σκληρή απουσία” ή “ρήγμα στο οικοδόμημα  

της ζωής” .3

Οι συντηρητικοί φοβούνται το άγνωστο. Για να νοιώθουν ασφαλείς χτίζουν τείχη τοπικών και 

εθνικών “παραδόσεων” μπροστά στο ξένο. Για άλλους, η καινοτομία γοητεύει. Πότε από πλήξη, 

πότε  ως  φετίχ  του  εκσυγχρονισμού,  πότε  ως  έκφραση  της  άρνησης  στο  υπάρχον.  Σε  κάθε 

περίπτωση, μέσα στην ελεύθερη αγορά επικοινωνείται η ανάγκη για τη συνεχή αλλαγή. 

Σπάνια  χάνουμε  το  χρόνο  μας.  Ακόμη  και  όταν  διανύουμε  αποστάσεις  ή  περιμένουμε  σε 

αίθουσες αναμονής, μας διατρέχει ο τρόμος του κενού χρόνου. Το πολυάσχολο στέλεχος που 

δουλεύει στο φορητό υπολογιστή. Ο ξένοιαστος επιβάτης διαβάζει ένα βιβλίο. Ο νυσταγμένος 

εργαζόμενος  που ξεφυλλίζει  βαριεστημένα τις  σύντομες  ειδήσεις  των εφημερίδων που δίνουν 

δωρεάν  στα  λεωφορεία.  Άλλοι  στέλνουν  γραπτά  μηνύματα  στο  κινητό.  Ο καθένας  κλείνεται 

μόνος του, στον ιδιωτικό του χώρο, μέσα στη δίνη των μεταβατικών στιγμών, προσπαθώντας να 

αποσπάσει  κάθε  σκέψη  σε  οτιδήποτε  μακριά  από  το  άδειο,  την  όποια  μη  παραγωγική  και 

καταναλωτική δραστηριότητα.  

Πόσο βιαστικοί είμαστε!

Οι  αποστάσεις  μετριούνται  σε  ώρες  πτήσης,  η  πληροφορία  μεταφέρεται  σε  bytes ανά 

δευτερόλεπτο, η φήμη μετριέται σε λεπτά τηλεοπτικού χρόνου. Ο άνθρωπος κρέμεται, σαν τον 

Μπάστερ Κήτον από τους αφηρημένους δείκτες του χρόνου. Ταυτόχρονα, με την παρουσία του, 

αφήνει πίσω τα ίχνη του, σε αυτή την αλυσίδα των ασυνεχών στιγμών.

… έξω έχει χιόνι 

είναι ωραία να χαζεύεις

να χάνεις άσκοπα την ώρα …

Ο χρόνος είναι η διάσταση του χώρου που δεν μπορούμε να δούμε. Η μνήμη, ένας τόπος που 

δεν  μπορούμε  να  κατοικήσουμε  και  έχοντας  ήδη  στερηθεί  το  παρελθόν,  θέλουμε  να 

παρατείνουμε την κάθε στιγμή.

Κι αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας, το δίκιο με ποιανού το μέρος είναι;

Κυριάκος  Παλλασίδης      

3 ό.π. σελ. 688



Βιογραφικό

Οι συμμαθήτριές μου - οι άνευ ορίων, άνευ όρων - μένουν στην
Αφροδίτη, το πιο ζωντανό και φωτεινό αστέρι του Ουρανού.
Εγώ είμαι ναύτης σ’ ένα μεγάλο γαλάζιο φορτηγό στο Θερμαϊκό.
Στην καμπίνα μου έχω κολλήσει φωτογραφίες τους γυμνές από 
ημερολόγια εταιρειών παραγωγής ρουλεμάν και ελαστικών αυτοκινήτων, όπως
κάνουν και οι άλλοι του πληρώματος του Χρόνου. Έτσι λέγεται το μότορσιπ
που μπαρκάραμε πολλά χρόνια
πριν στη Μακένζι Κινγκ με Ικτίνου, εκεί που παίζει τελευταία
ο πιο θλιβερός μουσικός του πλανήτη, συνθεσάιζερ.

Τα πρόσωπα των συμμαθητριών μου μοιάζουν με τις φωνές μιας
χορωδίας. Πλησιάζω τη μία και έλκομαι από την άλλη και ούτω 
καθ’ εξής, ζώντας διαρκώς μαζί τους. Πρόσωπα αγαπημένα, εφήμερα, φωνές
δικές μου. 

                                                                       Μιχάλης Γιαβάσογλου



Ντίνγκος

Τα ερωτευμένα ντίνγκος - άγρια σκυλιά της ερήμου - στιγμή
Δεν ησυχάζουν πάνω - κάτω στο ενδιαίτημά τους, ενώ όλα τα ζώα
εξουθενωμένα κοιμούνται το καταμεσήμερο, αυτά, σαν τον Ίωνα
Δραγούμη στο Δεδέαγατς, ροκανίζουν το τοτέμ, το γλείφουν, το
σέρνουν παραπέρα, κλαίνε με λύσσα, το περιφρονούν και πάλι
τρίβουν τη μούρη τους πάνω του, συστηματοποιούν τη λατρεία,
τρώνε το σάλιο τους, δε νοιάζονται για τους τουρίστες.

Μιχάλης Γιαβάσογλου



ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Χρήστος θέλει να κάνει Πάσχα με την οικογένειά του
σ’ ένα χωριό της Ιρλανδίας
ο Τζαμάλ θέλει ένα στυλό διαρκείας
ο μπακάλης θέλει να παντρευτεί την Αλεξάνδρα 
στην αψίδα του ήλιου 
να πλένουν μαζί τα δοντάκια 
να βουρκώνουν στη σιωπή

Η Καίτη θέλει όλο το ναύσταθμό γυμνό κι ένα
πλυντήριο

Ψάχνω ψηλά σ’ ένα memory - box σαν οστεοφυλάκιο
κρυφά
τα ξαναβάζω μέσα

Στεφάνου Τάττη
Κουκουφλή
Πρασακάκη
Ο μαίανδρος της αφάνειας

Μας κυνηγάει ο Έρωτας 
Όχι, παίζουμε

Μιχάλης Γιαβάσογλου




