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περιεχόμενα 
 

χάικου 
μούσα ο έρωτας, έρωτας η μούσα 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ως το τέλος γλύκα
κλάψε αλλά προχώρα

καρδιάς πηγή
το στίγμα

έχεις μήνυμα
καλλιτέχνης ζηλευτός

σκληρή αγάπη
βία επιβίωσης
από μακριά

ήρθαν ακάλεστοι
έτσι απλά

υγρό παγκάκι
παρανόηση

των πολλών … του Ενός
εγκυμονούσα ψυχή

λέω Αλήθεια
γέννα ή ποίηση
Ισχύς λαγνείας
κανενός κριτής
πορτοκάλι

με πόνεσες! δεν σε πονώ
μπαμπά θυμάσαι;

όλα μιλούν
χειραψία βλεμμάτων

πόσο άδικα σε χάνει η Ζωή
τίποτα εύκολο

αυτοανάλυση καθημερινή
χωρίς λόγια 

ένα φράγκο για τις σκέψεις σου... 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

με μια διάγνωση
να τα ζήσουμε όλα

μερίδια
δύναμη σπόρου αποταμιευμένου

αδικία
το τέλος

είσαι θηλυκό και μπορείς
τον κόσμο να μελώσεις

είμαι
καρύδι



βλέπεις; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

χωρίς αισθήσεις
το δάκρυ
αναβίωση

ζυγαριά γάμου
υπέροχη μοναξιά

άλλο θλίψη, άλλο μούτρα
λίγες οι αξίες

τελευταίο γράμμα
είσαι θηλυκό και μπορείς
πρόσφυγας ή μετανάστης

σώματα, ασώματα όλα παρών
χρυσή γη
το κεντρί

ηρωικό χαμόγελο εξόριστου
το κάρο της συμπάθειας

φάροι και λιμάνια
ΨυΧικέ αποκωδικοΠοιητή Σιωπής...

της ψυχής τους κόμπους λύνω
θάρρος

μου λείπει η σελήνη...
όλα και λίγο ανάποδα

μέλι
ήθελα μόνο

Mάιρος, Ριούνιος, Ριούλιος, Ραύγουστος
κλάδεμα

ίνα καρδιάς
ακόμα Ζω!

κοιτάς, χάνω, κερδίζω, χαλάλι
η ιτιά
κρυώνω

κατάθλιψη
με αισθάνεσαι;
δεσμώτης

ταξίδι στα όνειρα 
 με ξέρεις τελικά

χαλάλι οι νύχτες



 
έστω για λίγο 

πες τα΄όνομά μου 
να αισθανθώ γυμνός 
μες στο στόμα σου 

 
ρουτίνα 

ένα με τις άπειρες 
δεντροστοιχίες. στο τέλος... 

έχανα την ζωή 
 

θα θελες να ΄σαι 
γιατί ζηλεύεις 

την ομορφιά της φύσης; 
καμάρωσέ την! 

 
καλλιτέχνες του κόσμου 

τις πιο εύηχες 
μελωδίες θα πουν 
πουλιά ελεύθερα 

θηλασμός 
ρώγα Αγάπη 

αναβλύζει, πηγάζει 
από την Καρδιά 

ρετσίνι 
μελάτος κορμός 
κυοφορεί μυστικά 
ένοχης(;) χαράς 

κρυφό σχολείο 
στο σεληνόφως 

οι σκιές συλλαβίζουν 
παιδικές πληγές 

κατήφορος 
βαρέλι κυλά 

θα φρενάρει νομίζω 
πριν γίνει σκόνη 

 



βλάστηση 
τα μάτια στάζουν 

αιμορραγούσα σιωπή 
σε γόνιμη γη 

τα σύμβολα έλκουν 
βιώματα ίδια 

δυσάρεστης μνήμης 
αναπλάθει η σκέψη 

πόσες δοκιμές θες; 
ζωή σαπισμένη 

στα αγγίγματα δοκιμών 
σαν πεθαμένη 

 

Βαθύ πρόβλημα, ρηχή λύση 
Βαρέλι φωτιά 

σβήνει κουβάς χαλίκια 
Ελπίδα ζωής 

συμπόνιας καπνός 
γόπες ξένες και 
μισοτελειωμένες 
καημός θανάτου 

τί χρώμα καλαμάκι; 

η λίμνη ξερή 
ελάχιστα τα πουλιά 
...συ τον φραπέ σου 

περιεχόμενα



 

μούσα ο έρωτας, έρωτας η μούσα 

στο πρόσωπο, στα λόγια της να κρύψει την καρδιά της; 
πώς να την πω ενάρετη; είναι χαριτωμένη! 
ανησυχία ασύγκριτη, το είναι μου ταράζει… 

την θέλω αποκλειστικά κρυμμένη στην καρδιά μου. 
λουλούδια από το φόρεμα να μπίξω στα βαθιά της 
να ευωδιάζει όλη η γη μέλι απ΄ τ΄ άρωμά της 
χαλάλι η ξαγρύπνηση, στ΄ ονειροπώλημά της 
στη μαγεμένη της ματιά έγινα καλλιτέχνης 

η τέλειά της ομορφιά λυκόφως γηρατειών μου 
για να ωφελήσω εγωιστικά την μια αγαπημένη; 
για να ωφελήσω το λαό με δίψα που προσμαίνει. 
δεν είμαι Εγώ εγωιστής. Γνώσης Ερωτευμένος! 

περιεχόμενα



 

ως το τέλος γλύκα 

κράτα κοντά σου 
ανθρώπους 

που γουστάρουν την καραμέλα σου 
όχι μόνο το περιτύλιγμα 
για να γλυκαίνεστε μαζί  

ως το τέλος 

περιεχόμενα



 
κλάψε αλλά προχώρα 

συνέχισε να κλαις για τα παλιά σου 
το αύριο ποτέ έτσι δε θα ΄ρθει 

το Τώρα ήρθε κι έφυγε μπροστά σου 
έγινε κι αυτό του χθες κάποια στιγμή 

περιεχόμενα



 

καρδιάς πηγή 

πνίγεσαι στην αθλιότητα 
πεθαίνοντας από αφυδάτωση 
δυο βήματα από την πηγή 

η ανασφάλεια δε σ΄άφησε να γευτείς 
οι προλήψεις σε δέσαν στη γη 

τα χιμαιρικά σου όνειρα βαλτώσαν εκεί 
πέτρες σε τάισε το κόσκινο της λογικής 

χάθηκε το σιτάρι στης λαιμαργίας την γιορτή 
τι κοροϊδεύεις την στρουθοκάμηλο; 
Εσύ χώθηκες ολόκληρος στη γη… 

περιεχόμενα



 

το στίγμα 

έχω μασήσει την κακία 
χόρτο που νότισε η βροχή 
έχει κολλήσει στην χολή 
σαν υγρασία νοσηρή 

ένα κυνήγι για να γδάρουν 
να καμαρώνουν την προβιά 
απ΄τον πολύ πολιτισμό μας 
εγκληματούμε στην καρδιά 

όλα τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» 
τερμάτισαν τα πιο αγνά 

αισθήματα του Παραδείσου 
πώς να μελώσω τη ματιά; 

η στάση τους η πιο χυδαία 
κι από τις πράξεις που μιλούν 

η αθωότητα λιμνάζει 
σ΄αυτήν οι λέρες θα πνιγούν 

περιεχόμενα



 
έχεις μήνυμα 

φτερουγίζεις σπουργιτάκι στην φυλλωσιά 
σαν ψυχή πεταρίζει στα φυλλοκάρδια 

τα χείλη ένα φιλί αναριγά 
κάθε τσίου ένα ανέμου γράμμα 

περιεχόμενα



 
καλλιτέχνης ζηλευτός 

 
ένα πορτρέτο εκφραστικό 
έκφραση δείχνει ψυχής 

ψυχής διπλά χαρακωμένης 
χαρακιές έχει βαθιές 

βάθος που μόνο γνώριζε 
γνώστης ερωτευμένος 
έρωτα για την τέχνη του 

καλλιτέχνης είναι ζωγράφος 
ζωγραφίζει με λέξεις 

με λέξεις ποιεί ανθρώπους 

περιεχόμενα



 

σκληρή αγάπη 

δεν θέλω άλλη σκληρή αγάπη 
με μάτια υγρά για άλλη φωτιά 
μ έχει τσακίσει η αδιαφορία 
να την τραβώ φαρμάκι πικρό 

φύγε σου λέω από κοντά μου 
δεσμεύεις κάθε μου κενό 
θέλω εμένα να Αγαπήσω 
θέλω να μάθω να Αγαπώ 

περιεχόμενα



 

βία επιβίωσης 

βία στο παιδικό πετσί 
δίχως σταλιά αγάπης 
βία γεννά πιο δυνατή 
κάθε ενήλικη ανάγκη 

όταν με αγάπη αγκαλιαστεί 
με βία την ευχαριστεί 
σκοτώνει τα εμπόδια 

απ΄της καρδιάς τον χάρτη 

δεν είναι αυτό που επιθυμεί 
μια ευγενική ψυχή 

για λύση βλέπει Αγάπη 

περιεχόμενα



 

από μακριά 

από μακριά 
να μη σε βλάψω 

να μη σ΄αγγίξω και χαθείς 
όπως χάθηκα για πάντα 
σε χαραμάδα σκοτεινή 
μια ανάμνηση έχω τέρας 
μαζί μου μη πολυδεθείς 

από μακριά 
μόνο θα βλέπω  

καμία άλλη επαφή 
το σπίτι μνήμης δεν αλλάζω 
θυρίδα με κειμήλια καρδιάς 
μέλλον δεν έχω ονειρευτεί 

 

από μακριά  
μη μου χαλάσεις 

την ευυπόληπτη ζωή 
κι αν με αγγίξεις 
θα φωνάξω 

τον αστυνόμο της ψυχής 
κίνδυνο έχεις  
αν μπλεχτείς 

από μακριά 
το παρελθόν  

μη μου το παίρνεις 
έχω γεράσει μέσα εκεί 

δεν το σκαλίζω 
έχω σ΄αυτό μέσα χωθεί 
στην ανωμαλία της ζωής 

 

από Αγάπη 
από καλοσύνη 
από μακριά 
μόνο κοιτώ… 

περιεχόμενα



 

ήρθαν ακάλεστοι 

ήρθαν ακάλεστοι 
απόλαυσαν την φιλοξενία 

δίχως ευγνωμοσύνη 
και με πλήθος προσβολές 
κι όμως ήταν αίμα μου 

ήρθαν ακάλεστοι 
απόλαυσαν την φιλοξενία 
με εμφανή ευγνωμοσύνη 
και με πολύ ευγένεια 
κι όμως ήταν ξένοι 

…και έγιναν οικογένεια 

περιεχόμενα



 

έτσι απλά 

σκέφτηκα τον άνεμο και έχασα φύλλα πολλά 
απ΄ τον φόβο 

άρχισε να φυσάει και έχασα άλλα τόσα φύλλα 
απ΄ τον τρόμο 

κοιτώντας τον καθρέφτη κλείδωσα στα βάθη τον εαυτό 
απ΄ την απελπισία 

δεν αναζήτησε κανένας τον εαυτό ή το κλειδί 
ήρθες Εσύ και γέμισα φύλλα, φως και ζωή 

έκανα πράξη τα όνειρα. ξέχασα την μικρή μου φυγή 
πόσο απλή φαντάζει η ευτυχία; 
αρκεί να κρατηθώ στη ζωή! 
κι ας είναι όλα αβέβαια  

η αρχή της αβεβαιότητας κρατά τη συνοχή. 
δεν είναι σίγουρες οι τροχιές... 

τα άπειρα οχταράκια 
δένουν την σταθερότητα 

στην συμπαγή ομορφιά τους 
 η Δράση Καρδιάς Σωτηρία... 

περιεχόμενα



 

υγρό παγκάκι 

έσβησε ο κόσμος γύρω, πάει η πλάση 
ούτε το πρόσωπο υπάρχει, έχει χαθεί 

δυο μάτια υγρά μονάχα, βλέπω αγαπημένα 
φώτα ν΄ ανάβουν στης ψυχής κάθε γωνιά 

ένα παγκάκι βρεγμένο αναμένει, απ΄ την νυχτιά 
είναι των φίλων, των πουλιών, των λατρεμένων 

έλα να κάτσουμε μαζί, βγάλε φτερά 

περιεχόμενα



 

παρανόηση 

ό,τι κοιτάς ψευδαίσθηση 
μια προβολή αλήθειας 

μήτρα είναι η μετάφραση 
μιας άδολης συνήθειας 

ό,τι κι αν ξεμακρύνεται 
είναι πολύ κοντά σου 

κυρτό είναι το κύλο σου 
σε ιστορία θαυμάτων 

πλάσε την φαντασία σου 
για να κατανοήσεις 

με Ευκλήδεια, Νευτώνεια 
σε έχεις απατήσει 

Αγάπα τις καμπύλες σου 
ανήκουν στην ίδια φύση 
κομπλεξικά τα λόγια τους 

έχουν παρανοήσει 

περιεχόμενα



 

των πολλών … του Ενός 

τύλιξε τις ψυχές μας αχνός 
μέθυσα! Στην καρδιά μου αφρός 
έλαμψε μες στα μάτια το φως 

πάλλει στα χείλη ο ενθουσιασμός 
θαυμασμός, γοητεία του Ενός 

σβήσαν τα φώτα 
γελώ συνεχώς 

μέσα στην ομίχλη 
χορεύω ο τρελός 

απορία των πολλών  
η δύναμη του Ενός 

περιεχόμενα



 
εγκυμονούσα ψυχή 

 
τα θαύμασα τα σώματα 
οι σάρκες ομοιάζουν 
ανόητος θα ήμουνα 

κι άλλο να τις θαυμάζω 

τις ομορφότερες ψυχές 
πλέον δεν τις χορταίνω 
είναι όλες μοναδικές 

Δημιουργοί του ωραίου 

κυοφόρησες τη σάρκα μου 
κυοφόρησες τη γνώση 
από τα δυο το δεύτερο 
διαιώνιση θα δώσει 

περιεχόμενα



 

λέω Αλήθεια 
 

εσείς που με κατηγορείτε σήμερα 
ακούσατε αυτούς που με κατηγόρησαν χθες 

και όλοι μαζί λογίζεστε σοφοί 
λέτε ψέματα ότι γνωρίζετε τα πάντα 

γιατί είστε πολιτικοί με σοφία φαίνεσθε αλλά όχι στο είναι 
γιατί είστε ποιητές(;) μ ανώτερη απ΄τον ανθρώπινη σοφία 

γιατί είστε εργαζόμενοι με γνώση του περιορισμένου αντικειμένου 
σας...κόσμου 

ενώ πιο πλούσιοι είναι οι νέοι που διαφθείρω όπως λέτε 
που έχουν διαθέσιμο χρόνο και θέληση να γνωρίσουν 

και εγώ σίγουρα σοφότερος από σας 
γιατί έχω άγνοια 

χωρίς να νομίζω ότι γνωρίζω 
έχω θέληση να ερευνήσω 

και δεν ξεπερνώ την ανθρώπινη σοφία 
αλλά σίγουρα ξεπερνώ την δική σας σοφία 

μισείτε την Αλήθεια μου 
αλλά πώς σε τόσο λίγο χρόνο 

να αντικρούσω κατηγορίες χρόνων; 
και αφού με δικάζετε 
ποινή θέλω το θάνατο 

για να απαλλαγώ από το χειρότερο 
αλλά όχι εσείς από τα παιδιά μου 

την φρόνηση, την αλήθεια και την ψυχή 
κοιμηθείτε χωρίς αλογόμυγα πια 
η ποινή μου, ποινή Μας εξάλλου 

περιεχόμενα



 
γέννα ή ποίηση 

 
δεν έχει σημασία 

αν η κότα έκανε το αυγό 
ή το αυγό την κότα 

αλλά η γέννα 
 

δεν έχει σημασία 
αν η γλώσσα γέννησε αισθήματα 

ή τα αισθήματα γλώσσα 
αλλά η ποίηση 

 
περιεχόμενα



 
Ισχύς λαγνείας 

 
ντρέπομαι τα άλικά μου ρόδα 

μη μου τα αποσπάσεις 
να σε τρυπούν τα αγκάθια τους 

είναι η δύναμή μου 
 

περιεχόμενα



 
κανενός κριτής 

 
το παραδέχομαι φοβάμαι 
τα δάκρυα πέφτουνε σωρό 

στα μάτια σου δεν θα ΄μαι διόλου 
λιγάκι μόνο αρρενωπός 

 
έχω Καρδιά που αγκαλιάζει 
άνοιξα πόρτα για να μπεις 
να δεις πόσο σε Αγαπάει 

να κλάψεις μέσα, να κρυφτείς 
 

έλα κοντά, δεν σ΄ ανακρίνω 
νιώθω πως έχεις να μου πεις 

φόβους και πάθη που σε λιώνουν 
να τ΄ αγκαλιάσω να τα δεις 

 
δεν είμαι κανενός κριτής 

τα αισθήματα σε λέξεις κρύβω 
νιώθω, πριν λερωθεί χαρτί 

 
περιεχόμενα



 
πορτοκάλι 

 
η ψίχα σαν εβάρυνε 
η φλούδα την σηκώνει 
θε να χωθεί στα Τάρταρα 
κανέναν μην ιδρώνει 

περιεχόμενα



 
με πόνεσες! δεν σε πονώ 

 
πονάω σου λέω και φοβάμαι 
να σε πονέσω δεν μπορώ 
να γίνω ίδιος με εσένα; 

έχω Ανθρώπους να νοιαστώ! 
τους Αγαπώ και προχωρώ 

 ωραίες αναμνήσεις
 αγκαλιές 

θυμάμαι  
θυμάμαι ψυχής 

με τηλεσκόπιο σβήνω τον πόνο 
με μικροσκόπιο σπάω το φόβο 
γιατί να αλλάξω χαρακτήρα; 
με πόνεσες! δεν σε πονώ 
Αγάπης φίλτρο μαγικό! 
ψυχής γαλήνη διατηρώ… 

θα συνεχίσω να φοβάμαι, να πονώ, να Ζω 

περιεχόμενα



 
μπαμπά θυμάσαι; 

 
τις πατούσες μου 
στο πίσω παρμπρίζ 

να μουντζώνουν τον κόσμο;  
ακόμη το κάνω 
μόνο που τώρα 

δεν συγχύζω μόνο την μαμά... 

περιεχόμενα



 
όλα μιλούν 

 
τα αντικείμενα μ΄αρέσει να τα δίνω 

να τα χαίρονται ωφελούμενοι κι άλλοι 
χωρίς να στοιβάζονται σε αποθήκες αναίτια 

το ίδιο κάνω και με τα αισθήματα 

περιεχόμενα



 
χειραψία βλεμμάτων 

 
όταν έστρεψα τα κιάλια 
προς το μέρος σου 
ήδη με απαθανάτιζες 

με το κινητό 

ήρωες σε άγραφο σενάριο 
μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα 
για την δική μας Ανάσταση 
μικρή τιμωρία ο θάνατος 

μάθε με να ντύνω χαρούμενα 
τα σκιάχτρα μου 

να διώχνουν τους ανθρώπους 
που γαυγίζουν σαν λύκοι 

τις Ερινύες να κάνουν Ευμενίδες 
σαν σε θεάτρου σκηνικό 

περιεχόμενα



 
πόσο άδικα σε χάνει η Ζωή 

 
σφυρίζεις μελωδίες σ΄ ένα άδειο κλουβί 
αγκαλιάζεις γλάστρα με άνθη ξερά 

στου χρόνου τις στιγμές ενοχές καθρεφτίζεις 
στον βούρκο του χθές τα δάκρυα σε βυθίζουν 
ενοχές μοιρασμένες τις κρατάς μόνο εσύ 

και μαραίνεις μπουμπούκια πριν ανθίσουν στη γη 

περιεχόμενα



 
τίποτα εύκολο 

 
σε κάθε γύρισμα της μέρα 

χνάρια μου, σβήνεις απ΄ το νου 
λυχνάρι σβήνεις της ελπίδας 
σβήνεις εικόνες ενοχής 

ο φόβος σου για τις συνέπειες 
σπάει αρμούς της λογικής 

όταν τα μάτια σου σφαλίζεις 
η εικόνα μου σε καρτερεί 

εκεί η καρδιά φραγμούς δεν έχει 
λιώνει για ουσίας αγκαλιά 

μες στο κορμί μου, χτυπά ξανά 
ψάχνει φωτιά, να ΄μαι ξανά 

μην απορείς το πώς το ξέρω 
μια από τα ίδια ζω κι εγώ 
σε πολεμώ γυμνέ εαυτέ μου 
μα πάλι απόψε θα ΄μαι εδώ 

ευχαριστώ! π΄ η Αγάπη σου μοιάζει 
κι όλοι οι δρόμοι σε μένα οδηγούν 

περιεχόμενα



 
αυτοανάλυση καθημερινή 

 
μιλώ σε μένα 

είμαι κομμάτι Σου 
ενισχύω την αποφασιστικότητα 

για να ζω με ακεραιότητα 
είναι δική μου φιλοσοφία όχι για κήρυγμα μανία 

διδάσκω εμένα 
ίσως κι Εσένα 

περιεχόμενα



 
χωρίς λόγια 

 
φαρμακώνεις την αγάπη 

με τα λόγια σου 
άσε τα μάτια να μιλήσουν 

με σιωπή 
μες στον καθρέφτη 

κοιτάς την στεναχώρια σου 
όλα ανάποδα τα λες 
πριν αισθανθείς 

του έρωτα τα βέλη 
στην καρδούλα σου 
να παγιδεύουν 
κάθε αναπνοή 

περιεχόμενα



 
ένα φράγκο για τις σκέψεις σου... 

 
πές μου τί σκέφτεσαι τώρα; 

μοιάζει καθόλου με τη δική μου σκέψη; 
πόσο κενό μας χωρίζει; 
αγχώνεσαι που στο ζητώ;  

έχεις εμπιστοσύνη στους ασυνείδητους τρόπους σου; 
σε ταράζει το ποιες σκέψεις θα αποκαλύψεις; 

...θα καταφέρω να τις εκφράσω για το φράγκο 

περιεχόμενα



 
με μια διάγνωση 

 
συρρίκνωσες με μια διάγνωση 

όλο το παρελθόν σου 
ακύρωσες τον "άνθρωπο" 
που ΄χες για σύντροφό σου 
τις εμπειρίες που έζησες 
τις είδες για μανίες 

της ζωντάνιας τις στιγμές 
σανίδες σωτηρίας 
μαζί όλα τα ζήσαμε 

τα αισθανθήκαμε χώρια 
οι μνήμες, μου φέρνουνε χαρά 

κι εσένα στεναχώρια 

περιεχόμενα



 
να τα ζήσουμε όλα 

 
έλα να τα ζήσουμε όλα 

θλίψη καμιά για απωθημένα 
αύριο χανόμαστε θαρρώ 
ζω σε πεταλούδας ρυθμό 

μέρα να χρωματίσω έχω μία 
κλίμακα χρόνου σε άλλη ευθεία 

περιεχόμενα



 
μερίδια 

 
δεν πονώ που σ΄ έχασα 

πονώ που δεν θα σε ξαναχαρώ 
φοβάμαι κάθε χαρά μου πως θα χάνεται 

πριν εγώ χορτάσω 

πότε η χαρά ολοκληρώνεται; 
όταν χορταίνουν όλοι; 
όταν χάνονται όλοι; 

άρχισα να φεύγω εγώ πριν χορτάσω 
αλλά υποφέρω περισσότερο 

στην ανάμνηση της σύντομης χαράς που έληξα 
κόντρα στη φύση 

σήμερα δέχομαι την φυσική εξέλιξη των πραγμάτων 
χωρίς ενοχές 

κάθε αποτέλεσμα, είναι ενός πλέγματος φυσικών αιτιών 
χωρίς αποκλειστικότητες στην ευθύνη 

αλλά μερίδια πολλαπλά 

σήμερα που χαμογελάμε 
μιλάμε, ακούμε, γράφουμε 
αγκαλιάζουμε, φιλάμε 

Αγαπάμε, χέρι κρατάμε... 
δινόμαστε ολοκληρωτικά 
στη στιγμή μας ο καθένας 
πριν χαιρετήσουμε οριστικά 

ας προλάβουμε 

περιεχόμενα



 
δύναμη σπόρου αποταμιευμένου 

 
απέραντη η λαχτάρα μου 
και πως να την χωρέσω 
σε ένα βίο σύντομο; 
δεν έχω να επιλέξω! 

στοχάζομαι ατενίζοντας βουνά 
τα "εγώ" δεν με πάνε πουθενά 

ήρεμα Ζω πνέω ερωτευμένα 
η διαίσθηση κι ο λόγος μου 

ποτέ ευνουχισμένα 

έξι ζωές Ζω εδώ και τώρα 
δεν περιμένω άλλη καμιά 

στο όνειρο όταν φεύγω 
καρδιά σε συμμαζεύω 

περιεχόμενα



 
αδικία 

 
μια πράξη σου άδικη 
τον ύπνο σου στερεί 
μαλώνεις την Αγάπη 
σου κόβεται η πνοή 

οι Δράκοι σου μπορούν 
σε ασφάλεια να σε κρύψουν 
τον ύπνο σου να βρουν 
πνοή να σου χαρίσουν 

γιατί ό,τι κι αν έκανες 
μόνο σου δε το κάνεις 
αιτίες υπάρχουνε πολλές 
να σε ωθούν στην πράξη 

περιεχόμενα



 
το τέλος 

 
αβέβαιο και άδηλο το τέλος Σου 

αν λογιστείς τα νιάτα Σου 
το τέλος Σου το ξέρεις 

περιεχόμενα



 
είσαι θηλυκό και μπορείς 

 
βγάλε  Κυρά το στήθος σου, θήλασε το μωρέλι 
να γίνει ο κόσμος όμορφος, στάλαξε την Αγάπη 
λίγο κρατάει η αστραπή, λάμπει όλη την πλάση 
και η κερήθρα η χρυσή, στάζει αιώνιο μέλι 

καμιά ψυχή να μη χυθεί άλλο στη γης τα  βάθη 
άσβεστος νους, σήμα καπνού, σε ουράνιο ντουμάνι 

όσο εσύ η θηλυκή αλλάζεις επτά ρόλους 
μαζί θα λικνιζόμαστε σε απάνεμο ακρωτήρι 

περιεχόμενα



 
τον κόσμο να μελώσεις 

 
τί έχεις να καμαρώνεις; 

και τον κόσμο να μελώνεις! 
σμίλευε τις αναμνήσεις 
τις χειρότερες ειδήσεις 
να χαρούνε οι αισθήσεις 
να γλυκάνει όλη η φύση 
κάνε την πέτρα πούπουλο 
αυτήν στο μέτωπό σου 
να γίνει η ρυτίδα όμορφη 
στου γέλιου τον ειρμό σου 

περιεχόμενα



 
είμαι 

 
λίγο το μικρό καλάθι που κράταγα 
λίγο η ομπρέλα στο άλλο χέρι 
όταν έβρεχε μυαλά την πάτησα 
έμεινα ένα ξεκούτικο χαζόπραμα 

περιεχόμενα



 
καρύδι 

 
στάλα απ΄τα μάτια 
την ψίχα πότισε 
ψυχρή αδιαφορία 
το τσόφλι σκλήρυνε 
ασφαλές περίβλημα 
αντέχει δεν σπάει 
ακόμα και όταν  

ολόκληρο στεγνώσει 
χάρη στα όνειρά του 

υπάρχει 

περιεχόμενα



 
βλέπεις; 

 
με μάτια άμα έβλεπα 
θα σ΄είχα αγνοήσει 

το βλέμμα μου είναι η καρδιά 
και σ΄εχω Αγαπήσει 

γιατί ο νούς μου από καιρό 
στα μούτρα σ΄έχει φτύσει 

περιεχόμενα



 
χωρίς αισθήσεις 

 
εκείνο το φόρεμα από τσόχα 
το αγαπάς και το φοράς 

έχουν ανοίξει οι ραφές του 
η πλέξη γέμισε κενά 
κινείσαι πιο ελαστικά 
χωρίς εμπόδια πολλά 

όταν τελείως, τέλος λιώσει 
και σε χαλάσει η θωριά 
κάτω θα το παρατήσεις 

η γύμνια σου μια ομορφιά 
σαν πεταλούδα θα πετάξεις 

άναρχα με τ΄αγγέλου τα φτερά 
σε 'ύλη αραιή... σαν τα κενά 

υ.γ : όπως το σκουλήκι δεν ξέρει πως θα γίνει πεταλούδα κι ο άνθρωπος 
δεν ξέρει ότι θα γίνει άγγελος 

περιεχόμενα



 
το δάκρυ 

 
με τρομάζουν οι ανθρώποι 
τρόποι, δεν έμειναν τρόποι 
εκεί που φίλοι μου δηλώνουν 
νύχια δόντια με δαγκώνουν 

έχω τόσα να τους δώσω 
τα κομμάτια μου να σώσω 
και το σώμα μου να γδάρουν 
πλήρη θάνατο, θα πάρουν; 

κάθε δάκρυ σου σκουπίζω 
ξένο λόγο δεν ορίζω 
ανακούφιση, στοργή 
να πορεύεται η ψυχή 

το δικό μου δάκρυ αφήνω 
μες τα χείλη καταπίνω 

περιεχόμενα



 
αναβίωση 

 
κι αν  είν΄ το τελευταίο 

φαρέτρα αδειανή 
στόχος η καρδιά μου 
πονά μα καρτερεί 
τον έρωτα να δώσει 

(με μέτρο να αναζώσει) 
στη νέκρα τη ζωή 

περιεχόμενα



 
ζυγαριά γάμου 

 
στρέμματα άχρηστης δαντέλας 
έπλεξαν τα χέρια με τσιγκέλι 
ζυγαριά συγκράτησης πίκρας 
λόγια που κρατήθηκαν φυλακή 

μη χαλάσουν την γλύκα του γάμου 
την θηλυκότητα σε αρρενωπότητα 

το επόμενο νέο ραντεβού στο ούζο του έρωτα 
με κοκκινάδι στα χείλη του πασά 

περιεχόμενα



 
υπέροχη μοναξιά 

 
εκεί που στεγάζεται η αγάπη μας 
λουλούδια, παρτέρια πολλά 
ήλιος καίει το τζάμι μας 

την κακία τυφλά αντανακλά 
νερό κυλάει στον φράχτη μας 
μια και ρέει η ζωή μας απλά 
εσύ κι εγώ, σε μια μοναξιά 

περιεχόμενα



 
άλλο θλίψη, άλλο μούτρα 

 
ήρθα μετά από καιρό, να δω απλά τι κάνεις 
όλα τα γούστα μου ΄κανες, είχες χαρά μεγάλη 

μες σε κορνίζα μ΄έβαλες, με κόκκινα λουλούδια 
στο ράδιο να παίζει άφησες,  τα λαϊκά τραγούδια 

με κέρασες τα απίθανα, του κόσμου τα καλούδια 
μέχρι  που χαμογέλασες!... σαν να ΄γινε ένα θαύμα! 

μου ζήτησες να έρχομαι μια φορά τη μέρα 
δεν χαλαλίζω ούτε λεπτό, στη θλίψη του αέρα 

αν με χρειάζεσαι να 'ρθεις, με το χαμόγελό σου 
έχω ανοιχτή την αγκαλιά, αίμα είμαι δικό σου 

αν έμαθες με τα μούτρα σου, ανθρώπους να κερδίζεις 
δεν είμαι ένας απ΄αυτούς, δική σου είναι η ευθύνη... 

περιεχόμενα



 
λίγες οι αξίες 

 
πολλοί είναι οι καθηγητές 

"δάσκαλοι" όμως λίγοι 
πολλοί είναι φοιτητές 
"μαθητές" όμως λίγοι 

πολλοί είναι δώρα της φύσης 
"η παραγωγή της" σπάνια 

περιεχόμενα



 
τελευταίο γράμμα 

 
γράφοντάς σου χαίρομαι, είναι ανάγκη μου 
μια και η λέξη δίνω, έχει και παίρνω μέσα της 

χαίρομαι που παίρνεις κάτι καλό που έχω να δώσω 
δεν περιμένω κάτι, πέρα απ΄τη χαρά της προσφοράς 
μα η σιωπή σου είναι οδύνη μου κάποιες στιγμές 
στιγμές απαίσιες, που χρειάζομαι τα λόγια σου 

και η σιωπή πονάει περισσότερο 

περιεχόμενα



 
είσαι θηλυκό και μπορείς 

 
βγάλε  Κυρά το στήθος σου, θήλασε το μωρέλι 
να γίνει ο κόσμος όμορφος, στάλαξε την Αγάπη 
λίγο κρατάει η αστραπή, λάμπει όλη την πλάση 
και η κερήθρα η χρυσή, στάζει αιώνιο μέλι 

καμιά ψυχή να μη χυθεί άλλο στη γης τα  βάθη 
άσβεστος νους, σήμα καπνού, σε ουράνιο ντουμάνι 

όσο εσύ η θηλυκή αλλάζεις επτά ρόλους 
μαζί θα λικνιζόμαστε σε απάνεμο ακρωτήρι 

περιεχόμενα



 
πρόσφυγας ή μετανάστης 

 
σήμερα που κ’ οι εργαζόμενοι πινάνε 
οι δοξαριές σου τοξεύουν την καρδιά 
πρόσφυγας νέας γενιάς αλλά θυμάμαι 
η μελωδία σου το σώμα διαπερνά 

ήρθαμε εδώ διωγμένοι, με ελπίδα 
και μια λεπίδα να γυρνά στα σωθικά 
πατρίδα άρχοντες μας είχες βασιλιάδες 

κι εδώ περίσσιοι, βουτηγμένοι στη βρωμιά 

τώρα από πρόσφυγας έχω γίνει μετανάστης 
πάλι με διώξαν μα δεν το λένε τα χαρτιά 

δεν πέφτει δάκρυ με καημό πια δεν κοιμάμαι 
ήρθα απ' τον Πόντο με ελεύθερη Καρδιά 

περιεχόμενα



 
σώματα, ασώματα όλα παρών 

 
το σώμα σου ήταν εκεί 
κάνοντας, κάνοντας 

μα εσύ 

πού ήσουν; 
θα μπορούσες να ήσουν 
και χωρίς το σώμα σου 

τότε θα σε παραδεχόμουν... 
φυσικά θα προτιμούσα 
την ολική παρουσία σου 

πολλά θέλω; 

να αισθάνεσαι το "σπίτι" σου "σαν το σπίτι σου" 

περιεχόμενα



 
χρυσή γη 

 
στιχοπλόκοι ονειρευτείτε 
το χρυσάφι σας σκεφτείτε 
να γυαλίζει όλη την πλάση 
τον ήλιο η γη μας να περάσει 

* 
τα βίτσια κάνετε αρετές 
τα ερέβη προσευχές 

την τέχνη του έρωτα διασώστε 
τις καρδιές να μαλακώσετε 

* 
τέρμα η μοίρλα κι η μιζέρια 
έσβησαν πολλά αστέρια 
γέλιου δάκρυ είναι γιορτή 
χρυσάφι βγήκε από τη γη 

* 
στιχοπλόκοι ενώστε χέρια 
νύχτας δώρο στα αστέρια 

περιεχόμενα



 
το κεντρί 

 
πώς μπορώ να ξύσω την καρδιά μου, 

να βγάλω από μέσα το κεντρί 
πιο εύκολο σκουπίζω τα μάγουλά μου, 

αναβλύζει ακόμα η πληγή 
* 

το κάρφωσες στιγμή που δεν κοιτούσα, 
και άλλαξε αρώματα η γη 

πού πας και δεν κοιτάζεις άλλο πίσω; 
άλειψε με μέλι, αιμορραγεί 

* 
άλλη μέλισσα σαν βρω να μ΄αγκαλιάσει, 

μέλι να λούζει κι ας ρίξει το κεντρί 
μαζί να συνεχίσουμε παρέα, 
κανένα μην σκοτώσει η πληγή 

περιεχόμενα



 
ηρωικό χαμόγελο εξόριστου 

 
και στην απάνθρωπη ζέστη του Ιούλη 

φόρεσες τα μαύρα σου γυαλιά 
με κούραση, αγωνία και δυστυχία 
ήρθες το μπόι μου να αναμετράς 

με το ηρωικό χαμόγελο του εξόριστου 
αυτοτιμωρείσαι για να καταστραφείς 

χαζεύοντας των δήμιων σου τις ένοχες τύψεις 
δεν έχεις άλλο τρόπο να χαρείς; 
μια σύζευξη που δεν χωρίζει 
είναι η Αγάπη η συμπαντική 

περιεχόμενα



 
το κάρο της συμπάθειας 

 
σέρνοντας το κάρο της συμπάθειας 

δύσκολα θα γίνει αυτή αγάπη 
κι αν δογματισμός σε αλληθώρισε 
φύσης απωθημένο του εγώ γινάτι 
το ερωτιάρικο μωρό δεν σε ξέχασε 

έχει φυλάξει κάποια βέλη του στην πλάτη 

τότε θα ξες ότι Αγαπάς θα το αισθάνεσαι 
τότε θα ξες ότι Αξίζει θα το νιώθεις 

λόγο κανένας δεν θα έχει, δεν θα νοιάζεσαι 
έχεις ζωντάνια, αιώνες σε αποζημιώνει 

περιεχόμενα



 
φάροι και λιμάνια 

 
αφήνει τους φάρους 
ν΄αναβοσβήνουν πίσω 

κι ας γδάρθηκε στα βράχια 
φροντίζει 

τα λιμάνια υποδοχής 
να κατακτήσει 

ως άλλος Δον Ζουάν 
έφθειρε η συλλογή 

βλέμμα βαθύ 
αξίζει 

όσο οι φάροι 
όλοι μαζί 

αποφασίζει αν βουλιαχτεί 
και δεν αρκεί μια βολή 

σε δίχτυα αν πέσει θα σκεφτεί... 
αφού παλέψει να σωθεί 

περιεχόμενα



 
ΨυΧικέ αποκωδικοΠοιητή Σιωπής... 

 
ζείς στα άκρα 
υπερθετικά 

με φόρα πέφτεις 
σε λεπίδας κοψιά 
πονάς, ματώνεις 

λυτρωτικά 
με κάφτρες σημαδεύεις 

της γης ομορφιά 
η γραφίδα σου μεταφράζει 

τη σιωπή 
αχαλίνωτη, δύσκολη 

υψηλή 
μελωδίες ευωδιάζει 

κάθε φιλί 
σφιχτή η ρόγα σου 

θήλασε 
αθήλαστα μωρά 

στο στήθος τ΄ακούμπησες 
να νιώσουν καρδιά 

και πρασινίζεις σαν χόρτο 
και κοκκινίζεις σαν Ήλιος 

και δεν μπορείς να λησμνονήσεις 
του Έρωτα το βασίλειο 

περιεχόμενα



 
της ψυχής τους κόμπους λύνω 

 
δεν με νοιάζει αν σας αρέσω 
ήρθα απόψε να χορέψω 

της ψυχής τους κόμπους λύνω 
και στην πίστα σας ξεδίνω 
μαζευτήκατε ένα γύρω 

τα παπούτσια μου σας δίνω 
ποιος γαμπρός και ποιος κουμπάρος 

ψυχής λιμάνι μα και φάρος 

του κρασιού τα ρέστα πίνω 
και στην πίστα σας τα δίνω 
αστραπές ρίχνουν οι αγγέλοι 
τα σύμπαντα ένα γιαλελέλι 

περιεχόμενα



 
θάρρος 

 
μεταξύ δειλίας και απερισκεψίας 

το χέρι βρήκε το θάρρος 
με ονείρων την στιχοπλοκή 
του χρόνου είναι κουρσάρος 

* 
της φήμης του είναι οδηγός 
της ζωής ο πολυπλόκος 
με όνειρα πνεύματος οξύ 
με έργα χτίζει στόχους 

* 
μελετώντας το παρελθόν 
στο σύμπαν δίνει χρώμα 

περιεχόμενα



 
μου λείπει η σελήνη... 

 
τρεις μέρες έχει σύννεφα 
πόσες ψυχές ματώνουν 
τύψεις, φοβίες, ενοχές 
μαυρίσανε τον ουρανό 
πονάνε βαλαντώνουν 

ρίξτε στα μάτια μια βροχή 
βάλσαμο στις ψυχές σας 
να κοκκινίσουν οι καρδιές 

χαμόγελα στους ουρανούς 
χρώμα στα ουράνια τόξα 

περιεχόμενα



 
όλα και λίγο ανάποδα 

 
η ανυπαρξία αγάπης σου 
μου 'μαθε να Αγαπάω 

οι φόβοι σου μες στη ζωή 
μου 'μαθαν να τολμάω 

στα αγγίγματα που απέφευγες 
θερμή αγκαλιά ξυπνάω 

όλα και λίγο ανάποδα 
ακόμα σ΄Αγαπάω 

με σεβασμό στον άνθρωπο 
τώρα σε προσπερνάω 

δυο ονόματα και αν μου 'δωσες 
προτίμησα ένα τρίτο 
να συνεχίσει να χτυπά 
του στήθους μου ο ήχος 

ο Οδυσσέας θα ΄μαι εγώ 
μαζί και η Πηνελόπη 
όσα εσύ μου στέρησες 

μνηστήρες και συντρόφοι 

περιεχόμενα



 
μέλι 

 
μια σταγόνα έμεινε στην κλεψύδρα 

αυτήν ζω 
ρέει αργά παχύρρευστα συμπυκνωμένη 

λάμπει στο σκοτάδι στάζοντας 
ευωδιάζει αρώματα αγάπης 
κάποιος, κάτι χάρισε αγνά 
μια αγκαλιά στοργική 

κατανόησης για το σύμπαν 
των λαθών, της παραφωνίας 

της δίψας, της πείνας 
της θέρμης που έλειψε 

της γνώσης, της απόλαυσης 
της ανακούφισης 

της νοσταλγίας που απέραντα πόνεσε 
της ανάμνησης που πολύτιμα λύτρωσε 
την στιγμή που η εξάντληση διέλυσε 

το όνειρο 
μέλι μας μέρεψε... 

περιεχόμενα



 
ήθελα μόνο 

 
φώναζα χτυπούσα τα κάγκελα 

μέσα στο σκοτάδι 
σαν άγριο ζώο με κλείδωσαν 
κανείς δεν ήρθε να με πάρει 

υπέκυψα στο μοιραίο 
σε καταστολή, ευτυχώς 
με σοκ ινσουλίνης 

για τις επόμενες εβδομάδες 
χωρίς αισθήσεις 
εκεί στα σκοτεινά 

σε είδα να περνάς δίπλα μου 
ανήμπορος να σε φωνάξω 

μου ‘μαθες την μοναδική αποστολή μου 
επιβίωσα για κάποιο λόγο 

μικρό ίσως 
αλλά μόνο εγώ τον μπορώ 

αυτόν τον ζωτικό και σημαντικό 
ήσουν εκεί και αρκούσε 

όταν όλοι με εγκατέλειψαν 
όταν αισθανόμουν σαν την πίσω πλευρά 

του παγκόσμιου χάρτη 
και να φανταστείς πως 

ήθελα μόνο να πάω τουαλέτα 

περιεχόμενα



 
Mάιρος, Ριούνιος, Ριούλιος, Ραύγουστος 

 
στους μήνες που δεν έχουν ρ 

το ρ το έχω βάλει 
του έρωτα να 'χει νερό 
του χρόνου το κατάρτι 

τους κάβους όλους έλυσα 
ψυχές έχουν σαλπάρει 

στης γης την κάθε της γωνιά 
μοιράζουν το κουβάρι 

περιεχόμενα



 
κλάδεμα 

 
κάθε πονοκέφαλος ένα μικρό εγκεφαλικό  

από κούνιας ένα κλάδεμα  
στου νευρικού συστήματος το δέντρο 

 αναγεννημένοι καρποί 

περιεχόμενα



 
ίνα καρδιάς 

 
χρυσή ίνα τράβηξες 
καρδιάς και ας πονάει 
την ύφανες την έπλεξες 
αγκάλιασες με πουλόβερ 
η θέρμη είναι μόνιμη 

μια πανοπλία στο χρόνο 

περιεχόμενα



 
ακόμα Ζω! 

 
είχες την ευκαιρία σου 
μόλις που γεννήθηκα 
στο κενό με ζύγισες 
με θυμό να με ρίξεις 
δεν  τόλμησες τελικά 

εσύ να λογοδοτήσεις; 

 
όσο υπάρχω ενοχλώ 
αποστάτης από μωρό 

εγκατέλειψα, εγκαταλείφθηκα 
μόνος τα κατάφερα 
μόνος αναστήθηκα 

δεν φοβάμαι να εγκαταλειφθώ 
δεν φοβάμαι να ισοπεδωθώ 
σε δίκασα, σε συγχώρεσα 

δεν διορθώνεσαι 

δεν παρανοώ 
με αγκάθια σκαντζόχοιρου 

ισορροπώ 
ακόμα Ζω! 

περιεχόμενα



 
κοιτάς, χάνω, κερδίζω, χαλάλι 

 
οι φλέβες μου πως ευωδιάζουν 

ευωδιάζοντας ανθίζουν 
ανθίζουν χρωματιστά μπουμπούκια 

λεπταίνω και ισιώνω 
ψηλώνω και στα μάτια σε κοιτώ 

κι εσύ μόνο 
κοιτάς 

* 
χωρίς να διαπερνάς τα κλαδιά μου 
με μάτια βαθιά εισρέεις στις φλέβες 
το χαμόγελό σου άστρο σε οίστρο 

λάμπει πάνω μας 
σαν ξεμακραίνουμε 
μαραίνομαι, ζαρώνω 
φύλλο το φύλλο 

χάνω 
* 

έτσι άφυλλο καρτερώ 
το νερό σου να πίνω 
γεμίζει όλα τα κενά 

που άφησαν οι εμπειρίες 
στο παρελθόν 

κερδίζω 
* 

στο βωμό που άναψαν 
τα φλογερά μαλλιά σου 

με την σπίθα των ματιών σου 
αφιερώνω όλα μου 

τα εν αναμονή παιδικά όνειρα 
χαλάλι 

* 
το θανάτου λουλούδι 
που τα μάτια λυγίζει 

τα δικά μου δεν τα βρίσκει 
είναι μες τα δικά σου 

περιεχόμενα



 
η ιτιά 

 
τα μολυβένια σύννεφα 

αγκάλιασαν την κλαίουσα ιτιά 
έκλαψαν μαζί της 

δεν άντεξα τόση μελαγχολία 
φύσηξα με όλη μου την σκέψη 

τα σύννεφα άσπρισαν 
ξεθώριασαν 

ο ήλιος στέγνωσε όλα τα δάκρυα 

περιεχόμενα



 
κρυώνω 

 
αν  δεν περίμενες τόσα χρόνια 
να σου αγοράσω κλωστή 

δεν θα είχε ανάγκη 
το πουλόβερ σου 
η καρδιά μου 
σε πρόλαβαν 

και μου το χάρισες 
για δεύτερο 

ακόμα κρυώνω... 

με αγάπη ο γιος σου 

περιεχόμενα



 
κατάθλιψη 

 
ο πόνος ντύθηκε στα γκρι 

κάθισε στο τραπέζι 
εκεί που εσύ καθόσουν 
πριν το σκοτάδι έρθει 

* 
ο πόνος έγινε βάσανο 
κρυφή παρηγοριά μου 

κερνά της πίκρας το ποτό 
μόνιμη συντροφιά μου 

* 
το βάσανο με νέκρωσε 
έχασα τη ζωντάνια 

αίσθημα ψάχνω δυνατό 
ν' ανέβω στα ουράνια 

* 
ήρθες εσύ και έδιωξες 
το βάσανο απ΄το τραπέζι 
με σήκωσες, με τράνταξες 
πια, η μουσική σου παίζει 

* 
της φαντασίας τα βάσανα 
ψευδαίσθηση μεγάλη 

περιεχόμενα



 
με αισθάνεσαι; 

 
μόνος εδώ, μόνος εκεί 

μοναδικός εδώ, μοναδικός εκεί 
άλλος εδώ, άλλος εκεί 
όλος εδώ, όλος εκεί 

δικός μας εδώ, δικός μας εκεί 
ίδιο το εδώ με το εκεί 

το όλον 
* 

τις αδιαχώρητες 
απτές αισθήσεις 
εγκαταλείπω 

χθες, σήμερα, αύριο 
απ΄τα κενά δεν φεύγω 
μνήμη καρδιάς... 

με αισθάνεσαι; 

περιεχόμενα



 
δεσμώτης 

 
θηρίο αχαλίνωτο 

ελπίδες θέλει να ΄χει 
σε πόλεμο απολέμητο 
στου έρωτα τη μάχη 

* 
έρωτας για τον άνθρωπο 
να βρει την ανθρωπιά του 
ολόψυχα σας ρίχτηκε 

κι αλήθειες του, τρομάξαν 
* 

μοίρασε τις φλόγες του 
τις σπίθες που ταράζαν 
έδωσε σκέψη γνωστική 
στου θνητού την αντάρα 

* 
θεοί το καταράστηκαν 
στου προμηθέα τα πάθη 
δέσμιο το κράτησαν 

να του μιλούν οι βράχοι 
* 

καθείς που τον πλησίαζε 
μπελάς τον κυνηγούσε 
μόνο και αβοήθητο 

τον πόνο δεν μετρούσε 
* 

μάλαζε την καρδούλα τους 
την ώρα του θυμού της 
άμυαλο το θαρρούσαν 
κείνοι οι μυαλωμένοι 

περιεχόμενα



 
ταξίδι στα όνειρα 

 
την νύχτα κάνει μέρα, λαμπρό του ήλιου φως μου 

στην ψηλότερη κορφή της πόλης, βαδίζω μόλις δύσει 
γλιστρώ με φόρα στην σπασμένη απ΄το χρόνο ρωγμή βράχων 

και στα σύννεφα των ονείρων μας, γαλήνια ταξιδεύω 
στραγγίζω, βρέχει όνειρα γλυκαίνουν τις ψυχές μας 
περνώ μαζεύω δάκρυα, γεμίζω τους κουβάδες 

τους ρίχνω στην βουνοκορφή, δύναμη να μας δώσουν 
ρυάκια δροσιάς στις ρίζες μας, το μέλι να μεστώσουν 

τις μέλισσες σαν μας ρουφούν, να μην τις φαρμακώσουν 
στα σπίτια που περίσσεψαν, της πείρας τα αυλάκια 

τα όνειρα κυλίσανε, γινίκανε 
μοίρα 

περιεχόμενα



 
με ξέρεις τελικά 

 
χθες έκλαιγες χωρίς να ξες γιατί 

έκλαιγες για μένα 
* 

χθες γελούσες χωρίς να ξες γιατί 
εμένα κορόιδευες 

* 
χθες που ταξίδευες χωρίς προορισμό 

σε εμένα ερχόσουν 
* 

χθες που πέθανες χωρίς να ξες γιατί 
με κοίταζες στα μάτια 

* 
γεννηθήκαμε 

μαζί 

περιεχόμενα



 
χαλάλι οι νύχτες 

 
γυρνούσα τα βράδια με τους ξενύχτες 
τους πόθους μου χόρευα για αλήθειες 

τους έπνιγα μέσα στο ποτό 
τα χρόνια αδικίας κυκλοφορώ 

* 
άκουγαν τον πόνο μου οι κουκουβάγιες 
νυχτερίδες που χόρευαν στις λάμπες 
μαρτύρησαν κάθε μου μυστικό 

στης ανατολής το λαμπερό ουρανό 
* 

γέμισε η πλάση με τις αλήθειες 
ήρθαν και έμειναν σαν σκυλοπνίχτες 
τα λάθη με ορμή που επικρατούσαν 
όλοι τα ξέχασαν...αλήθειες ζητούσαν 

* 
τώρα κοιτώ τον ουρανό 
να ΄ρθει εδώ παρακαλώ 
δεν έχω λόγο πια να πονώ 

στον ορίζοντα λύτρωση να βρω 
* 

δεν θέλω συγνώμη ή ευχαριστώ 
χαλάλι οι νύχτες, για μέρες ζω 

περιεχόμενα
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