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☼  
 



 

☼  

ζωγράφος ζωής 
 

νους δυναμώνει 
χρωματίζει, αισθήσεις 

σε συναίσθημα 

☼ 

ζωή ζωγραφιά 
ένα σύμπαν στην πλάτη σηκώνεις 
είναι πολλές οι ευθύνες γι΄αυτό 
πόνους έχει και πίκρες μεγάλες 
η χαρά οδηγεί προς το φώς 

 
εμπνέεις πίστη μα και ασφάλεια 

με αυτοπεποίθηση ατενίζεις ομπρός 
όλα αυτά είναι πράγματι σπάνια 
ηδονής του πνεύματος ο οδηγός 

 
να σε συστήσει προσπαθεί στην Αγάπη 

καμιά άλλη όμοιας Ομορφιάς 
απ΄τη ρίζα σκουπίζει το δάκρυ 
αυτή η ζωή γίνεται ζωγραφιά. 

 
☼



περιεχόμενα 
 

 
χάικου 

 
 

οι άνθρωποι είναι φαινόμενα 
είσαι 
δεν περιγράφεται η Αγάπη 
λευκή αλήθεια 
ήμασταν αόρατοι 
άνθρωποι ενωθείτε 
ευχαριστώ Άνθρωπε 
οι ακατανόητες πτυχές ψυχής 
σήκω 
ακούω την καρδιά 
αλλάζω 
τρελά ερωτευμένος 
σκέτες επιθυμίες 
βάθος χωρίς πόθο 
ποιός άξιος ποιητής; 
φανερή η ευτυχία 
νυχτερινή πτήση 
το Αγαθό 
στόχος 
συγχωρείς και προχωράς 
μείνε Δον Κιχώτης 
ματωμένα παιδιά 
γλυκό κουταλιού 
ένα έργο 
δίχως προσωπικό σχήμα (άσχημος) 
φωτοευαίσθητος 
λύτρωση 
αλάτι στη φωτιά 
αργείς μα προχώρα 
με όπλο την πένα 
στενά παπούτσια 
κεραυνοί συνάντησης 
κουφή σε αυλικούς 
αρχαίοι Φάροι 
τρελό πρόβατο 
μπεεε 
μαραμένοι δογματικοί 
κανένας οίκτος για ακατανόητο 
συσχετισμοί κόλαση 
ατόφιες επιθυμίες 
εργαλείο αοράτων η γλώσσα 
γερασμένα κεραμίδια 



γέρασες νέος 
ο ζητιάνος 
ο εγκαταλειμμένος 
κώνειο ελευθερίας 
εντός και εκτός των τειχών 
γράμμα σε μπουκάλι 
στον αστερισμό της Λύρας 
«θέλω» δύναμη Θεού 
μαύρη γάτα 
συμφωνία επιβίωσης Ερωτική 
απατάς εσένα 
Αγάπη μετά μουσικής 
σε σπίτι δικαίου 
εσένα περιπαίζεις 
ο έρως του Ηρακλή 
μιας χρήσης έρωτες 
Γυναίκα στους αιώνες 
ερευνώ τώρα με αισθήσεις 
πλάσμα του Πλάστη 
δεσμοί υποκρισίας 
το τέλος του Έρωτα 
υποφέρω μονάχα από ποίημα 
ο Σατανάς 
καμιά συνομιλία! 
παν 
Θεϊκά Συμπαντικά Μυστικά 
η απούσα σκιά εμπνέει 
ο πόνος θέλει μόχθο 
έχεις όπλα 
όταν λείπει η κακία 
Ηρωισμός 
Φύση 
Γαλήνη Εντός 
αγνή ματιά 
ο αφαλός 
μια Eύα 
το όνειρο 
μου έσωσε το θάνατο 
θ’ αλλάξω 
νίκη της ασημαντότητας 
όλα τα ασήμαντα… μικρά 
μέλισσα πνιγμένη στο μέλι 
σκέψεις εμποδίου 
έχει διαφορά 
αμόκ 
πόθος δημιουργικός 
ζωή ζωγραφιά 
αδικώ την Αγάπη 
Στο Ένα 
πνιγμός 



ελπίδα 
άγουρο 
εφευρέτης αμαρτίας 
σβούρα 
βουβά μάτια 
η στιγμή μας 
Σου μιλώ με φιλιά 
η φλόγα 
αφέσου στην αόρατη Αρμονία 
Ο Εραστής Της Γής 

ομορφιάς μέλι 
 



 
 

χάικου 
 

στα δάχτυλά σου 
κυλά η καρδιά  
σαν ηλιαχτίδα στο χώμα 
την κατέκτησες 
 
αντρική πληρότητα 
σκέψη γεμάτη 
τυλιγμένα φίδια σε 
γυναίκας κορμί 
 
αναγέννηση 
βλέπεις αλλιώς: 
νέες ιδέες και για 
παλιά γεγονότα 
 
ανάσα μετάλλαξης 
μορφώνει τη γη  
άνεμος, τον άνθρωπο  
σκάβει ο πόνος. 
 
αχόρταγοι 
η δημοφιλία 
σε γδέρνει, σε ξεφτίζει, 
εξαφανίζεσαι 
 
δούλοι 
χωρίς πνεύματος  
βάθος, έργο δεν υπάρχει 
μόνο εργαλεία 
 
στη Μάχη για Ουσία 
ως πολεμιστή 
σύντροφο στο πλάι του  
την αγαπάει 
 
τραγικές οι αφαιρέσεις σκέψεων 
απ΄την μυθολογία 
κρατάς τους διαλόγους και 
γράφεις τραγωδία 
 
 
 
 
 
 



μάταιος ο ευνουχισμός 
οσμές οργασμών 
μιας ολόκληρης φύσης! 
ήρθες άνοιξη! 
 
σύντροφος καλλιΤέχνη 
ολοζώντανη 
έκφραση χρωμάτισες! 
με εξ άντλησες… 
 
εκδίκησης παραλογισμός 
με αίμα πλένουν 
τις ματωμένες πληγές 
οι εκδικητές 
 
μαμά Φύση 
κρατά το χέρι 
αιώνια η μητέρα 
άγουρου παιδιού 
 
φταίει; 
τα βάζεις με την  
πέτρα του σκανδάλου σου. 
ποιος την έριξε; 
 
Κρυφτό 
ξέρω που Είσαι! 
κάνω πως ψάχνω παντού  
για να χαίρομαι… 
 
ανεπίδοτη τρυφερότητα 
σ΄ όνειρο παλιό 
χαμένο. μ΄ ήθελες  
υποκατάστατο 
 
Δώρο 
όλο τον κόσμο 
χώρεσα σε σταγόνα 
υγρής Αγάπης 
 
ομορφιά ψεύδους 
ωραίο μήλο, 
με σάπια καρδιά, χαρά 
του παλιανθρώπου 
 
 
 
 
 



φυλάκισης θυμός 
τιμωρείς σώμα  
φυλακισμένο ήδη 
με εγκλισμό; 
 
τίποτα κρυφό 
με μια ανάσα 
στη φλογέρα… μυστικά  
έχουν ειπωθεί 
 
ποίησης παιχνίδια 
σπαθιά ξύλινα 
για ξιφασκία αδερφέ 
… και σκιά αντρεία 
 
αξίες 
άφησε προίκα 
δυο μάτια Αγάπης. 
Ομορφιά Κόσμου! 
 
υ.γ: στην ορφανή Μαρία 
 

άσχημες πράξεις 
άσχημες σκέψεις 
γλίτσα στο δρόμο σου 
πέφτουν οι πράξεις 

ελεύθερες δημιουργίες καρδιάς 
κυοφορούνται 
κάτω από την καρδιά 
έργα ελεύθερα 

απόδειξη Ανάστασης 
η πιο σίγουρη 
απόδειξη Ανάσταση 
ειν' η Άνοιξη 

θλίψη για σένα; 
φθόνος και οίκτος 
είναι θλίψη για άλλου 
καλό ή κακό 

στον πόνο 
η εμπειρία ψάχνει 
γιατρειά καθώς βογγά 
νεοσύλλεκτε



η αρετή του άνδρα 
να περιφρονείς  
τον πόνο, τον θάνατο 
είναι ανδρεία 

στρατιώτη 
αν θέλησες του 
άλλου το χαμό, χαμό 
να περιμένεις 

ζωγράφος ζωής 
νους δυναμώνει 
χρωματίζει, αισθήσεις 
σε συναίσθημα 

στον κήπο του νου 
στον ηλιόλουστο  
κήπο, ανθίζουν και χόρτα 
μαζί με τα άνθη 

είπε «αδύνατον!» 
της αιώρησης 
το παιδικό συνήθειο 
μαμά έκοψε. 

βήματα Χάριτος 
στην οδό της τρέλας 
βαδίζω παρατάσεις. 
Φυτρώνουν Άνθη. 

μόνιμη Χαρά 
κι αν το είδωλό  
της στη λίμνη χάλασε 
η σελήνη ζει 

τυμπανισμός 
αν με κρίνεται  
με λόγια μιας αγέλης 
ήχος αδιάφορος 

 

περιεχόμενα 



 
 
 
οι άνθρωποι είναι φαινόμενα 
κι αν τους κανόνες όπως πάντα αγνοείς 
από ένα φως έγινες ο άριστος ο παίχτης 
συνθέτεις μουσική σαν μουσικός 
είσαι των φυσικών ο πιο μεγάλος εφευρέτης 
λύνεις τα άλυτα σαν μαθηματικός 
τις συνταγές σαν χημικός τις ανατρέπεις 
έτσι από ένστικτο, από διαίσθησης ειρμό 
σαν ένας Όμηρος τον κόσμο ταξιδεύεις 
χωρίς πτυχία ή εμπειρία προφανώς 
είσαι φαινόμενο, τυφλός εμάς να θρέφεις 
 
περιεχόμενα 



 
 
είσαι 
είσαι η αιτία θερμής ανθοφορίας της κρύας γης 
είσαι η αιτία της πλημμύρας και των ξερών καναλιών 
είσαι η αιτία της καρποφορίας κάθε δέντρου 
είσαι η αιτία της λάμψης των ουράνιων φώτων 
γέμισες κάθε μοναξιά και ανάγκη με της σκέψης σου το ποτάμι 
όταν οι καρδιές αγκαλιάζονται, στο άγγιγμα ριγούν τα ακροδάχτυλα 
όπως νιώθει η θάλασσα σαν την μαγνητίζει το φεγγάρι 
Ω! είσαι η άνοιξη, η πληρότητα της ζωής. Θαυμάζω τη δύναμή σου. 
 
περιεχόμενα 



 
 
δεν περιγράφεται η Αγάπη 
πινέλο μπαμπού 
πεταλούδες να ζωγραφίσει  
αδύνατο! 
σαν ροζ σύννεφα 
σε σιδερένιο κλουβί 
φυλακισμένα 
 
περιεχόμενα 



 
 
λευκή αλήθεια 
λευκό το χρώμα του φωτός 
απορροφά τ΄ αόρατα τα κύματα 
κρύβει τα άσχημα σ΄ εμάς μηνύματα 
 
πίσω απ΄ τα σύννεφα βροντάει και αστράφτει 
πίσω από αφρούς τα φύκια και οι βράχοι 
πίσω απ΄ το χιόνι λάσπες και μικρόβια 
 
με την αγνότητα νικάμε τα εμπόδια 
χωρίς σκιές οι φωτιές μας λαμπιρίζουν 
στους πίσω τοίχους τις σκιές μας ποιοι ορίζουν;  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ήμασταν αόρατοι 
είμαστε θρύψαλα διάφανου, τέλειου γυαλιού 
απ΄τις πολλές γωνίες μας, στο μάτι ορατοί 
είναι η μνήμη μας, από τότε ισχνή 
θύματα, θήτες γίναμε άλλου πια παιχνιδιού 
 
φίλοι της δόξας είμαστε, της κτητικής αγάπης 
δράσεις χωρίς απόλαυση αν δεν κοιτάει μάτι 
αν ήμασταν αόρατοι θα έφτανε ένα κρεβάτι 
ένα χορταστικό φαΐ και ύπνος ονειροβάτης 
 
της ύλης πλούτη περιττά, χωρίς ματιού αξία 
οι βασικές ανάγκες μας θα είχαν σημασία 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
άνθρωποι ενωθείτε 
σιχαίνεσαι, περιφρονείς τους όμοιούς μας 
μα εγώ τους νοιάζομαι και τους Αγαπώ 
εμπειρίες δύσκολες πίσω τους και μπρος τους 
όπως εμείς επιβίωσαν! τους συμπονώ… 
με συνοχή στο αύριο πάλι θα είμαστε εδώ.  
 
περιεχόμενα 



 
 
ευχαριστώ Άνθρωπε 
έχω ένα πνεύμα άστατο 
αιτίες πραγμάτων ψάχνει 
εκεί που όλα χάνονται 
με προφητείες μιλάει 
 
στάσου λιγάκι μη μιλάς 
ρώτα με μόνο από καρδιάς 
να δω το μέσα καθαρά 
ποιοι άνεμοι μας πάνε; 
 
είσαι εδώ και βοηθάς 
ποιος είμαι και με Αγαπάς; 
σ΄ευχαριστώ που με κοιτάς 
και συνεχίζω να ΄μαι 
 
περιεχόμενα 



 
 
οι ακατανόητες πτυχές ψυχής 
ψυχή κοινή 
απλή 
θηλυκή και αρσενική 
κατασκευή εγκεφαλική 
διαφορετική 
πολύπλοκη θηλυκή 
απλή αρσενική 
άλλη λογική 
να κατανοήσεις προσπαθείς 
θαυμάζεις 
Αγαπάς 
 
περιεχόμενα 



 
 
σήκω 
σε σφίγγω δυνατά ολόκληρη στο στήθος 
σε αφομοιώνει η καρδιά τελείως 
έτσι που εξαϋλωνόμαστε μαζί 
αν έδινα μόνο το χέρι μου 
τώρα θα ήμασταν ακόμα κάτω 
 
περιεχόμενα 



 
 
ακούω την καρδιά 
πιο δυνατά απ΄το ράδιο 
που ‘χω στ΄ ακουστικά μου 
αηδόνι μου κελάηδησες 
ρόδισαν τα κλαδιά μου 
 
περιεχόμενα 



 
 
αλλάζω 
μαζί με κάθε μεγάλη αλλαγή 
παρασύρονται πέντε έξι 
ακόμα απαρατήρητες 
 
περιεχόμενα 



 
 
τρελά ερωτευμένος 
είμαι η ομπρέλα 
είμαι η βροχή 
είμαι και ο βρεγμένος 
στα μάτια όταν κλείνομαι  
δεν περισσεύει μένος 
στο μέλι μας βυθίζομαι 
αλήθεια αγαπημένος 
 
περιεχόμενα 



 
 
σκέτες επιθυμίες 
δεν τελειώνει η Αγάπη 
που από Έρωτα κινά 
δεν είναι απλώς επιθυμία 
όταν τα βάθη αναμετρά 
 
δεν ξέρει από καχυποψία 
φθόνους κι ανίερους σκοπούς 
καραδοκεί για αξιοσύνη 
”θέλει ωριμότητα! ακούς;” 
 
δεν φεύγει από δυσκολία 
για να τσεκάρει τους καιρούς 
δεν παραβγαίνει στην ευθεία 
αντέχει! είναι για δυνατούς 
 
αν είναι σκέτη επιθυμία 
έρωτα δεν είδε ποτέ 
ποτέ δεν έγινε Αγάπη 
δακρύζει, φεύγει στις βροχές 
κολλάει επίμονα στο χθες 
 
περιεχόμενα 



 
 
βάθος χωρίς πόθο 
είμαι λίγος 
είσαι λίγη 
από έρωτα Θεοί 
είναι ο πόθος δηλητήριο 
της καρδιάς για το κορμί 
είναι ο πόθος ελιξίριο 
για τη νέκρα στην ψυχή 
αν ξανά συναντηθούμε 
σε νηνεμίας γηρατειά 
βάθη θ΄ αγκαλιαστούνε 
δίχως πόθου ζαβολιά 
 
περιεχόμενα 



 
 
ποιός άξιος ποιητής; 

ξέρει η Μούσα τα λογικά του να διαγράφει 

διερμηνέας έχει γίνει του Ενός Θεού 

Όμηρο τον έχει, τα θολωμένα μας να γράφει 

να ερμηνεύει ο Ίωνας για αισθήσεις του λαού 

είναι ασήμαντος και θαυμαστό τον βλέπουν 

ούτε επιστήμονας, ούτε έργων κριτής 

μιλά για τέχνες χωρίς να έχει εξασκήσει 

αν σε μορφώνει άξιος θα ΄ναι ποιητής  

είναι η Μούσα η Θεά που τον διατάζει 

διερμηνέας να ΄ναι λόγου Αληθινού 

οι ραψωδοί τους ρόλους όλους ερμηνεύουν 

με συναισθήματα τα ήθη προκαλούν 

οι ποιητές τα ήθη όλων μας ποιούν 

μαγνήτες που έλκουν κάθε νου στον Ένα Νου 

*εμπνευσμένο από το βιβλίο "Ίων" του Πλάτωνα 
 
περιεχόμενα 

 

 



 
 
φανερή η ευτυχία 

στο ύψος της καρδιάς είναι η ευτυχία 

είναι απλή και από χώμα καμωμένη 

μήτε στα ουράνια ή στην ύλη ειν΄ κρυμμένη 

κοίτα την γύρω! Άνθρωπος με αισθήματα περιμένει... 

θες να χαθείς. Νομίζεις ότι κινδυνεύεις! 

την εμπειρία όμορφα, σοφά φαρδαίνεις 

το βλέπεις! έχεις τον  εαυτό σου ξεπεράσει 

την τυχοδιώκτισσα ζωή έχεις περάσει...  

κουνάς φτερούγες σαν να είσαι βασιλιάς 
χαμένη υπόθεση δεν είναι της χαράς 
σε μια κραυγή κοινή ελπίζεις, ξενυχτάς 
της γεροντοκόρης την αρετή, την πολεμάς...  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
νυχτερινή πτήση 
πόνος σφίγγει την καρδιά και πάει να σκάσει 
τρόμος ποτίζει δηλητήρια το κορμί 
της λήθης το νερό δεν ήπια απόψε 
κι όλη τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ 
ζέστη… ο σύμμαχος για να ξεγυμνωθώ 
κουλουριάστηκα  μονάχος σαν σκουλήκι 
και ξύνω τα φτερά να γιατρευτώ 
 
περιεχόμενα 



 
 
το Αγαθό 
θαύμασες τη μορφή και τη φωνή μου 
ένιωσες την απαλή υφή μου 
είναι πολλά τα επιφανειακά ωραία 
όσα ο ήλιος σε ορατά επιδεικνύει 
όσα η νύχτα αμυδρά σου υποδεικνύει 
ο νους με νόηση άλλα κάνει νοητά 
είναι πιο όμορφα μα όχι αισθητά 
είναι η ωραία η ιδέα καθαυτή 
από γνώση και αλήθεια υπερτερεί 
σκιές και είδωλα δεν υπονοεί 
ένα ιδεόγραμμα είναι όλη η ζωή 
 
περιεχόμενα 



 
 
στόχος 
Όλα είναι ένα Τίποτα 
τα Πάντα είναι Μηδέν 
με την Πληρότητα του Κενού 
βαδίζω στο φώς και τη σκιά 
του διπρόσωπου Ιανού 
χωρίς στόχο 
τον υπάνθρωπο υπεράνθρωπο 
αλλά τη μεταμόρφωση 
την ανάληψη 
πέρα από άνδρες ή γυναίκες 
ή ιδανικές πολιτείες 
με φυσική γαλήνη 
κι ας είμαι ο χειρότερος αρχιτέκτονας 
απέναντι στην καλύτερη μέλισσα 
με το αργό εργαστήρι της σκέψης 
πριν την πράξη  
 
περιεχόμενα 



 
 
συγχωρείς και προχωράς 
η δική σου ιστορία 
μ΄έκανε δυστυχισμένο 
κάθε άγγιγμα που λείπει 
την καρδούλα μου μαραίνει 
 
η ανάγκη για ασφάλεια 
αναγνώριση και χάδι 
μ΄ έσπρωξε στην αριστεία 
στο ξεσάλωμα το βράδυ 
 
διεκδίκησα μια αγάπη 
που ποτέ της δε θα έρθει 
έχασα τον εαυτό μου 
στου καθρέφτη σου τα μαίνη 
 
ν’ αγαπάς βλέπω γνωρίζεις 
όχι όμως κι εμένα 
μου αρκεί να σ΄Αγαπάω 
περασμένα ξεχασμένα 
 
τα τραγικά μου με ξυπνήσαν 
να νοιαστώ έχω κι εμένα 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
μείνε Δον Κιχώτης 
στάσου εκεί στα όνειρα 
ραγίζει η αλήθεια 
παλιότερα το τόλμησες. 
να ζήσεις μια απ΄τα ίδια; 
 
όσο πολύ σε Αγαπώ 
τόσο μακριά σε στέλνω 
στα όνειρα πρωταγωνιστή . 
κοντά μου δε σε θέλω 
 
αρτιμελής και ακέραιος 
μοιραίος Δον Κιχώτης 
δεν πείραξε κανένανε 
της φαντασίας προδότης 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ματωμένα παιδιά 
είναι πολλά τα μυστικά που κρύβουμε σαν λάθος. 
είναι κι εκείνα τα παιδιά που βλέπουν ως το βάθος. 
 
όταν στο φως όλα φανούν αλλάζει η ιστορία, 
άνθρωποι που ορκίζονταν δεν θα ΄χουν πια αξία… 
 
το καταφύγιο των παιδιών έχεις πολύ κλονίσει, 
να ενταχθούν σε ασφάλεια, σε πάθη ψάχνουν λύση. 
 
δε νοιάζονται αν δίκαια ή άδικα τα πληγώνεις, 
είναι η πληγή που αιμορραγεί. το σύμπαν τους ματώνει. 
 
αν ήξερες πως δίνεσαι στου σύμπαντος ευθύνη 
ίσως δεν δεν παντρευόσουνα με των παιδιών οδύνη.  
 
περιεχόμενα 



 
 
γλυκό κουταλιού 
Αχ! Ρε γιαγιά 
το γλυκό όσο κι αν κρύβεις 
την γλύκα παίρνω απ΄τη θερμή ματιά 
πως γίνεται από την πόρτα σου 
να βγήκε η δική μου η μαμά;  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ένα έργο 
τα χείλη μου φιλούν το αχάρακτο μέτωπο 
πάνω από τις γαλήνιες λίμνες των ματιών 
και ρουφώ αχόρταγα το είναι σου 
ωσότου σε χορτάσω θα είμαι εδώ 
πράγμα δύσκολο όσο ρέουν τα κόκκινα 
μυστικά αιώνων κάτω από το δέρμα 
και πατώ τον εγωισμό μου απέναντι στα βουνά 
αφομοιώνομαι στα ρέματα και στα δάση 
σπέρνω την Αγάπη μου γύρω ν΄ αναστηθούν όλα 
πόσο μικρός αισθάνομαι στα έργα της μεγάλης Αγάπης;  
 
περιεχόμενα 



 
 
δίχως προσωπικό σχήμα (άσχημος) 
ευθύνη όταν δεν παίρνεις με τρομάζεις 
σημάδι τιμής, αντρείου αντρισμού 
από μακριά τέλεια φαντάζεις 
η εμπειρία όμως στέλνει στο αλλού 
 
είναι η γραφή σου που έχει ξεγελάσει 
όλο τον κόσμο ωραία να σε θωρεί 
στην ώρα την ατάκα σου θα γράψεις 
την άσχημη αλήθεια αγνοεί 
 
έχεις την μάσκα ομορφιάς που περιμένει  
φοράει την μάσκα που θα συγκινηθείς 
μάσκα με μάσκα φιλί ποτέ δεν δίνει 
έχεις κι εσύ οικτρά ξεγελαστεί 
 
βλέπω στα μάτια σου μια λογική απορία 
για όσα γνωρίζει η δική μου η καρδιά 
τα δάχτυλά σου όσο εσύ μυρίζεις 
απ΄την απάτη σου φεύγω μακριά 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
φωτοευαίσθητος 
πάμε στο σπίτι σαφώς 
θέλω ν΄ ανάψω το φως 
ο ήλιος μ΄ ενοχλεί δυστυχώς 
κανένας πόνος κρυφός 
 
θες να κοιτάς δειλινά 
οι ανατολές, λες, μας κάνουν παιδιά! 
κάθομαι στα σκοτεινά 
έχω πολλά μυστικά 
 
περιεχόμενα 



 
 
λύτρωση 
άθλιοι και μικρόψυχοι 
μπροστά μου 
 
στις πράξεις σας να κλείνω 
θέλω φως 
 
είναι ελαφρύς μπρος στον καημό 
ο σταυρός 
 
ο θάνατος για όλους  
λυτρωμός 
 
για ένοχους και αθώους 
πανικός 
 
ποιος ο σταυρός; ποιος Γολγοθάς; 
ποια απόφαση θα φέρει πανικό; 
είναι αλλιώς για τον καθένα ο λυτρωμός… 
είναι θάνατος κι η αποχή μας, προς το φως 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
αλάτι στη φωτιά 
πουλάς ψευδαίσθηση στα νιάτα 
θέλει Αγάπη αυτή η ψυχή 
δίχως το νου, δίχως κορμί 
γέρασε στης υπομονής τη στράτα 
 
έχεις ταλέντο στη γραφή 
κλειδί ν´ανοίγεις την καρδιά 
παίζεις γελοία με την ανθρωπιά 
στολίζεις τη φύση σαν χαρτί 
 
μελάνι χυμένο η επαφή 
βάφει τ´αστέρια, τη γη, τα νερά 
μόνο παιδί ανάβει φωτιά 
πριν γεννηθείς του μετά ´χες μορφή 
 
βγαίνεις απ´του σεντονιού σχισμή 
σε κανένα πόνο δεν είσαι εκεί 
 
 
περιεχόμενα 



 
 
αργείς μα προχώρα 
όσο κι αν κλαις οι πράξεις προδίδουν την αλήθεια 
των λόγων σου την κάθε αναλήθεια 
απ´ τ´όνειρα όλο πας στη φαντασία 
η αδράνεια όμως δείχνει την ουσία 
 
είμαι του νου σου το άρρωστο παιχνίδι 
είμαι στο μάτι σου ενοχλητικό σκουπίδι 
 
ό,τι χειρότερο σου έταξε η μοίρα 
στο σώμα σου η δύσκολη πλημμύρα 
 
οι σκέψεις που το νου μόνο εμπαίζουν 
φταίμε και οι δυο στο ρόλο αυτό που παίζουν 
 
βαστώ την Άγκυρα. εσύ τώρα ανέβα 
βαστώ το χέρι σου. γίνε της γης προπέλα   
 
περιεχόμενα 

 



 
 
με όπλο την πένα 
όταν καταφέρω 
το πείσμα και τη στενοκεφαλιά 
να ξομολογηθώ 
με φτερωτούς λόγους 
σε άψυχο χαρτί 
τότε με παρρησία 
θα ελευθερωθεί 
η δούλα ψυχή 
σκλαβωμένη καιρό 
από το σώμα 
 
περιεχόμενα 



 
 
στενά παπούτσια 
μπήκα στα παπούτσια σου 
και νιώθω ότι νιώθεις 
θέλω από τότε να χαθώ 
σαν της ψυχής προδότης 
 
μεγάλη ευθύνη δύναμης 
ο ρόλος που ‘χω πάρει 
να σε κοιτώ στα μάτια 
είναι μεγάλη χάρη 
 
αν τις πληγές σου μέλωσα 
αν τον θυμό σου μέρεψα 
κάνε λίγη υπομονή 
πονάω μα καλυτέρεψα 
 
 
περιεχόμενα 



 
 
κεραυνοί συνάντησης 
όσοι μ’ Αγαπούν έχουν ελπίδα 
όσους Αγαπώ παίρνουν ζωή 
για σπίθες γύρους κάνει η γη 
σύννεφων φιλιού στιγμή 
 
όσοι μ΄ Αγαπούν θα τυραννιούνται 
όσοι Αγαπώ με κάνουν σκλάβο 
στα όνειρα είναι όλα μεταξένια 
 η ρουτίνα, στάλα δροσιάς πρωινή 
 
περιεχόμενα 



 
 
κουφή σε αυλικούς 
βασίλισσα ο λαός σε απορρίπτει 
η εικόνα σου είναι εικονική 
άποψη έχουν μόνο οι αυλικοί 
γάλα και μέλι γα να μένουν στην αυλή 
ντύσου ζητιάνα, πάνε ν΄ αγοράσεις 
άκου την πείνα πόσο φλυαρεί 
νιώσε λυγμό γίνε ο άνθρωπός τους 
είσαι βασίλισσα καρδιάς μα και ψυχής 
 
περιεχόμενα 



 
 
αρχαίοι Φάροι 
είναι αστερόφωτοι ναοί 
οι φάροι φώς μου 
δε σε προδίδουν  
αν δεν έχει συννεφιά 
 
άτρωτοι γίγαντες 
τα βράχια μπρος σου 
αν δεν παλέψεις 
με τα κύματα ξανά 
 
ξέρω κουράστηκες 
μα κάνε ένα κουράγιο 
σε Απολλώνεια γαλήνη 
ξημερώνει το ναυάγιο 
 
αν δεν παλέψεις  
θα φωτίζεις με τ´αστέρια 
ναούς του Απόλλωνα  
να σώζουν τα μαδέρια 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
τρελό πρόβατο 
ποιός σεβάστηκε τις γονικές του κλίσεις; 
ποιος αρνήθηκε φθηνές προσαρμογές; 
συμβιβασμοί τα ταλέντα μας πετρώνουν 
δημιουργούν του ανθρώπου το αγενές 
 
δεν σεβάστηκες ποτέ τον εαυτό σου 
δεν νοιάστηκες για τη βολή του διπλανού 
αξίες, μεθόδους έχουν άλλοι καλλιεργήσει 
στο χωράφι του δικού σου του μυαλού 
μια ξέρα που δεν είναι αλλουνού 
 
ο σεβασμός είναι ιδιότητα τρελού 
το μαύρο πρόβατο με γάλα του Θεού 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
μπεεε 
είναι ωραίος ο ουρανός προτού νυχτώσει 
κόκκινο λάφυρο μιας μάχης που περνά 
για να 'ρθει η έναστρη αιώνια ομορφιά 
 
βόσκω χορτάρι, πίσω δεν το επιστρέφω 
σου δίνω γάλα και το μαύρο μου μαλλί 
με λες τρελό! κι αυτό θα το μασήσω 
απ' το φαί μου δε σου δίνω αφορμή 
δώρο σου κάνω όλη την παραγωγή 
θαυμάζω ουρανό κι όλη τη γη 
 
περιεχόμενα 



 
 
μαραμένοι δογματικοί 
για ποιον Παράδεισο μιλάς δογματικέ; 
που μόνο τον διαβάζεις στις γραφές; 
πότε είδες φύση πράσινη πυκνή, 
με ποταμάκια και αγάπης γέφυρες; 
σε μια έρημο ζεις μέσα σου κι έξω 
αιχμαλωτίζεις όμορφες, αντρεία να αισθανθείς 
ως τη νιότη μια σφαίρα έχεις φυτέψει 
σε έναν αλλόπιστο, Παράδεισο να βρείς 
οι δοξασίες σου με ένα θυμό σε καταστρέφουν 
γεννιέσαι όμορφος, πεθαίνεις οργισμένος 
μαραίνεσαι στου δόγματος το ψέμα 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
κανένας οίκτος για ακατανόητο 
 
όπου κι αν πάω 
ότι κι αν κάνω 
δίπλα μου αισθάνομαι εσάς 
αόρατα άξιοι συγγραφείς 
μόνο εσείς ξέρετε γιατί 
στους λαβύρινθους χάνομαι 
με μια ανάσα κρατημένη 
ακατανόητα για τους ορατούς 
μονοπάτια δέους φλόγας 
οδηγούν... 
άραγε που;  
πίσω απ´ το δειλινό 
κανέναν οίκτο  
καμιά συμπόνια 
για την ακατανόητη ομορφιά 
για την αυτοκαταστροφή 
δεν προσδοκώ 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
συσχετισμοί κόλαση 
από μίσος 
για σένα 
για άνθρωπο 
ξένο 
εχθρό 
στοχεύεις 
τον κατακτάς 
με όλα 
τα μέσα 
οίκτου, λαγνείας 
κατοχή κόλαση 
να σε αγαπάν 
δεν αντέχεις 
ανήμπορος 
υποφέρεις 
συσχετισμοί Κόλαση 
ζωή Κόλαση 
Αγάπα εσένα 
όλοι μέσα σου 
έχεις και Παράδεισο 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ατόφιες επιθυμίες 
ένα τηλέφωνο να πάρεις στην καρδιά σου 
μια κουβέντα για επιθυμίες, την χρωστάς 
δεν είναι οι διακοπές διάθεση να σ´αλλάξουν 
δεν είναι οι έξοδοι σε μέρη κοσμικά 
δεν είναι τα ταξίδια από αγάπη για τους τόπους 
είναι η ρουτίνα σου που δεν την προτιμάς 
κάνε μια ερώτηση για σένα στην καρδιά 
πώς στην ρουτίνα σου να δώσεις μια χαρά; 
ποιοί είναι οι φόβοι που σε στέλνουν μακριά; 
ποιά εργασία θα ´κανες χωρίς λεφτά;  
 
περιεχόμενα 



 
 
εργαλείο αοράτων η γλώσσα 
η έκφραση της νόησης με γλώσσα 
ένα δώρο των δημιουργών από τα υπερφυσικά 
ξένη λειτουργία προς τη φύση... την τρομάζει 
ακόμα και στην πιο ήπια μορφή της 
πόσο μάλλον η γραπτή μορφή έκφρασης 
θαυμαστή ποίηση αοράτων σε αόρατα 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
γερασμένα κεραμίδια 
είναι παλιά τα κεραμίδια 
τα ξέρουν όλα... θεωρούν 
δεν περιμένουν πια εκπλήξεις 
πήραν απόφαση... γερνούν 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
γέρασες νέος 
νωρίς παράτησες τον Έρωτα 
επέλεξες ασφάλεια στο γήρας 
δείλιασες στα βάσανα του Ήρωα 
βάλτωσες σε μια καρδιά αλμύρας 
χρόνια πολλά, άλλοι σαν σου εύχονται 
εσύ το παίρνεις κατά γράμμα 
από εμπειρίες έμεινες ανέγγιχτος 
από ζωή δεν κατέχεις πράμα 
το έργο σου ένα διαρκείας δράμα 
εξαναγκάστηκες σε μοναξιά, δεν την επέλεξες(;) 
μέσα στην γκρίνια σου, ούτε φίλος σου έχεις γίνει.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ο ζητιάνος 
σαν ζητιάνος στα φανάρια 
επιδεικνύεις τους ακρωτηριασμούς σου 
ζητώντας το τίμημα του οίκτου 
για να ξορκιστεί η ατυχία 
απαιτείς αγάπη από συμπόνια; 
εξαρτησιακό καταναγκασμό; 
αδιαφορώ αν δεν εμπνέεις 
Αγάπης αλληλοθαυμασμό 
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
ο εγκαταλειμμένος 
η βίδα της ελπίδας 
πως πίσω θα γυρίσει 
κρατά το χαλινό  
θυμό να μην εκρήξεις 
το σώμα σου πονά 
τις κράμπες σου φοβάσαι 
όταν θα ξυπνάς 
πάλι μόνος θα´σαι 
 
βιδώνεις την ελπίδα 
εγκόσμια εγκαταλείπεις 
με ψυχή σε γύψο 
άνθρωπο δεν ορίζεις 
ξεβίδωσε λιγάκι 
να την ταρακουνήσεις 
 
ξηγήσου στην ζωή  
πως όποιον συναντήσεις 
με ένα μόνο σφύριγμα 
στην πρώην θα γυρίσεις 
προχώρα στα εγκόσμια 
ξεπέρασε τη θλίψη 
αγάπη αλκοολική 
θεράπευσε πριν λήξεις 
 
υπερκοινωνικότητα, υπερσεξουαλισμός 
ανούσιου παυσίπονου αυτοτραυματισμός 
 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
κώνειο ελευθερίας 
με κούρασαν οι τρικυμίες 
μια χαρές, μια λύπες 
αμύνομαι για την ησυχία 
είτε ηδονή για την αγάπη 
είτε ηδονή από αγάπη 
όλα καταλήγουν σε πλατωνικές αγάπες 
βάσανα, ενοχλήσεις 
πόνοι του κορμιού, μαρτύριο της ψυχής 
κώνειο, το δώρο της μορφής στην ψυχή 
ζαλάδα εγκυμοσύνης σε άγουρο κορμί 
αν ευτυχίσω η φήμη θα σας φέρει νέα 
αν δυστυχήσω, ας αγνοείτε την αθλιότητα 
απομακρύνομαι... 
από ό,τι φθείρει την δημιουργικότητα 
ελευθερία... 
όπως-όπως ζούμε  
την ανόητη καθημερινότητα 
μια και αρνηθήκαμε 
ως παιδιά του Εωσφόρου 
το βαθύ πάθος 
δεν ζήσαμε 
δεν αυτοκταστραφήκαμε 
δεν αλληλοσπαραχθήκαμε 
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
εντός και εκτός των τειχών 
νόμιζα ξέχασα 
έχτισα τείχη ασφαλείας 
κλείστηκα με τις χαρές μου 
σε έπαυλη επτά δωματίων 
με αίθουσα χορού 
με μαχαιροπήρουνα πολυτελείας. 
τον ρέμπελο κάτι θα τον ενοχλήσει 
τον κωμικό κάτι θα τον στεναχωρήσει 
ο καθένας έχει τα κουμπιά του 
ακόμα κι αν ξέχασε τα όνειρά του 
το ααα του φόβου θα κυβερνήσει 
αθώος με μάσκα θα τρομοκρατήσει 
ένα θάνατο θα δανείσει.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
γράμμα σε μπουκάλι 
σκαρί παλιό εμφανώς 
μονότονο, χωρίς στολίδια 
ξεναγήθηκα μέσα του 
γνώριμο αλλά ξένο 
τα όργανα μαθηματικών, αστροφυσικής… 
παρατημένα καιρό αλλά άρτια 
το πλήρωμα, με όλα τα σημάδια γηρατειών 
ρυτίδες, άσπρα μαλλιά, αδυναμία, τρέμουλο… 
στο βλέμμα διέκρινα μια σπίθα ελπίδας 
ενώ περίμενα απάθεια απελπισίας 
αρχικά φοβήθηκα τη συνάντηση 
τόσο που έγραψα γράμμα για βοήθεια 
και το πέταξα με μπουκάλι στη θάλασσα 
μετά κατάλαβα ότι δεν μου δίνουν σημασία 
σαν αόρατος ανακατευόμουν ανάμεσά τους 
σκέφτηκα να ξανασυστηθώ 
δίστασα και καθυστέρησα 
μια ανεμοθύελλα 
τα διέλυσε όλα 
άργησα πολύ 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
στον αστερισμό της Λύρας 
αρνούμαι άλλη βόλτα στο φεγγάρι 
των αναμνήσεων χάρηκα το χορό 
σ´αφήνω το κλειδί σ´ένα συρτάρι 
έμεινες του πόνου το αμυδρό χλωμό 
πίσω απ´το τζάμι είναι ο ήλιος 
και σε καλώ στον λαμπερό ουρανό 
χωρίς αντανακλάσεις γνώσεων ίσκιος 
ασύμμετρη ομορφιά φύσης ποθώ 
όταν έρθεις την πόρτα θα κλειδώσω 
στης Λύρας άστρο θα κρύψω το κλειδί 
πίσω από γυάλα να κοιτάμε τόσο 
ώστε οι ψίθυροι να είναι ανεκτοί 
όταν η θέληση για ζωή αδυνατίσει 
άρπας μελωδίες θα έχουμε Αγαπήσει 
 
περιεχόμενα 

 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%81%CE%B1_(%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)


 
 
«θέλω» δύναμη Θεού 
όλα τα «θέλω» μας κάνουν το Θεό 
αποδυναμώνουμε τα «θέλω» μας 
αποδυναμώνουμε το Θεό 
ανίσχυροι στο θάνατο 
με ισχνή θέληση 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
μαύρη γάτα 
μαύρη σκιά 
σαν μαύρη γάτα 
χάδια στα πόδια 
γρατζουνιές στα μάτια 
σιχασιάς φιλιά 
πληγωμένα νιάτα 
κρυμμένη ακόμα 
σε πνιγμένα νιάου 
αν τη στραγγαλίσω 
αν την χτυπήσω 
χαρά για λίγο 
με ενοχής κομμάτια 
αν την περιθάλψω 
αν την αγκαλιάσω 
πιστή συντροφιά 
σε βουβά μονοπάτια 
βρήκα την σιγουριά 
να την εκθέσω 
βρήκα την λαλιά 
να την προστατέψω 
ενόχληση καμιά 
απ´τη σκιά 
κι ας ακολουθεί 
προ τον ήλιο 
βήματα αργά 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
συμφωνία επιβίωσης Ερωτική 
 
όσο κι αν βρίζεις αυτό που ποθείς 
την επιθυμία σου δεν απωθείς 
το σώμα δείχνει  της φύσης αλήθεια 
ξυπνά και νεκρούς απ΄ τη συνήθεια 
 
αντιστέκεσαι στη δύναμη, πιστεύεις σθεναρά 
σμπαράλια γίνεται η δική σου καρδιά 
ποιον κοροϊδεύεις; εσένα τελικά; 
βιώνεις αβίωτη ζωή μακριά… 
 
συμφωνία επιβίωσης με Αγάπης φτερά 
αγκαλιάζει κομμάτια να τα πάει ψηλά 
πριν τη ζήσεις, νιώθεις τα άλλα χλιαρά 
συμβιβασμούς φθηνούς με χυδαία κορμιά 
 
Ιδανική η φύση! Μεγάλη Μαμά! 
Κρατάει το χέρι αιώνια, σφιχτά… 
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
απατάς εσένα 
απατάς εσένα  
συστηματικά 
αφήνεις την καρδιά 
μαζεμένη στη γωνία 
βρεγμένη από πίκρες. 
χάιδεψε την  
να νιώσεις την υγρασία 
πάρ’ την αγκαλιά 
και άπλωσέ την  
στον ήλιο 
τίποτα δεν κρατάει 
γα πάντα 
ούτε καλό, ούτε κακό 
γιατί χαλιέσαι μόνιμα με την ίδια μνήμη; 
αφού με το ίδιο αστείο το ίδιο δεν ξαναγελάς… 
 
απατάς εσένα 
συστηματικά 
και για να αναβιώσεις χαρά 
ταυτίζεσαι με άρλεκιν ήρωες 
ειδονοβλέπεις ζωές άλλων 
σε βιβλία, ταινίες, κοινωνία 
προσομοίωση έρωτα 
προσομοίωση ζωής 
θάνατος δικός σου. 
με την δική σου ανάπτυξη 
πνευματική και κοινωνική 
πότε θα ασχοληθείς;  
 
περιεχόμενα 

 
  



 
 
Αγάπη μετά μουσικής 
 
Τα τραγούδια δεν αφήνουν να ξεχάσω 
μια καρδιά δίνει για με παραγγελιές 
μόνη μαλώνει μπροστά σ΄ ένα καθρέφτη 
μπλέκει στα λάθη της των άλλων τις σκιές 
 
ένα σημάδι σου μου στέλνουν τα τραγούδια 
μ’ έχεις ανάγκη για να διώξεις ενοχές 
μόνο η Αγάπη μπορεί γαλήνη να σου φέρει 
και το είδωλό σου να δει καλοκεφιές 
 
περιεχόμενα 

 



  
 
σε σπίτι δικαίου 
 
έκοψες χέρι κλέφτη 
το μόριο βιαστή 
στο σπίτι που τον γέννησε 
δες πως ζεις κι εσύ 
ίδιες είναι οι πόρτες του 
οι στέγες 
τα πατώματα 
με βία στη βία 
δεν άλλαξες  
ούτε τα παπλώματα 
σκέψου 
τη ρίζα του κακού 
δειξ΄της καλοσύνη 
όλο το σπίτι να ‘ναι αλλιώς 
με τη δικαιοσύνη  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
εσένα περιπαίζεις 
 
με χίλιες μάσκες όλο τον κόσμο περιπαίζεις 
δε σου το είπαν πως ότι δίνεις παίρνεις; 
εδώ υπάρχει ισορροπία και αρμονία 
αν δίνεις τρία σου επιστρέφουν, ίση αξία! 
η υποκρισία έχει αντάλλαγμα απουσία 
για να χαρείς οφείλεις να ‘σαι αυθεντία 
δέξου το μέγεθος του λαμπερού εαυτού σου 
είμαι κομμάτι της ψυχής και του κορμιού σου 
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
ο έρως του Ηρακλή 
 
στη φαντασία σου υπέροχη φαντάζει! 
δεν είναι η αλήθεια. Βρήκες τρόπο  
να ποθείς. μια εμμονή δε γίνεται αγάπη… 
στον έρωτά σου είσαι όμως Ηρακλής! 
ποια είναι αγνοείς, δε θες να μάθεις. 
είναι αυτή που στο μυαλό δημιουργείς… 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
μιας χρήσης έρωτες 
 
μιας χρήσης έρωτας δε γίνεται αγάπη 
στα πρώτα δύσκολα δείχτηκε απάτη 
 
σε μάχη κλήθηκε δράκους να πολεμήσει 
κρύφτηκε, σιώπησε χωρίς αντρεία λύση 
 
δεσμοί ανάξιοι γι΄ αυτούς να προσπαθήσεις 
φύσηξε κι έμεινε η ανώριμή τους φύση 
 
ρηχά τα βάθη δεν αφήνουν πίσω θλίψη 
η κοινωνία οφείλει πια να ανανήψει 
 
τον εαυτό της να τολμήσει να γνωρίσει 
καμιά αγάπη δεν μπορεί να ευδοκιμήσει 
παιδιά σκοτώνει το κλαδί μόλις καρπίσει  
 
περιεχόμενα 



 
 
Γυναίκα στους αιώνες 
 
σκεύος ηδονής, 
σκεύος οργής, μυαλού που 
άντρες φοβούνται 
υ.γ: αν ήταν τα μαλλιά μυαλά θα είχα διαπρέψει 
 
περιεχόμενα 

 



ερευνώ τώρα με αισθήσεις 
 
κοιτώντας τον ουρανό 
μέχρι να αντιληφθώ 
τα παλιά άστρα 
βλέπω το μέλλον 
μόλις αντιληφθώ 
βλέπω το παρελθόν 
παρελθόν, παρόν, μέλλον 
είναι όλα παρελθόν 
στον κοσμικό χώρο 
του Σύμπαντος 
 
περιεχόμενα 



 
 
πλάσμα του Πλάστη 
 
βγαίνει απ΄τη φωλιά 
για να ωφελήσει 
φλογερή καρδιά 
ψάχνει για τη λύση 
στον πόνο αδερφού 
στη χαρά του φίλου 
στο θυμό του εχθρού 
ταπεινά σαν φύλλο 
νιώνει αυθημερόν 
στη ζωή της φύσης 
τη δύναμη της γης 
για να κυβερνήσεις 
παιδική ψυχή 
με φυτού ουσία 
το βλέμμα του αγνό 
σαν ζώου σημασία 
πλάσμα φωτεινό 
απ΄το Φως του Πλάστη 
σώμα αδύναμο 
σ΄ ότι έχει περάσει 
τέχνης πλαστουργός 
ποιητής των πάντων 
μένει στη σκιά 
σε σιωπή αχράντων 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
δεσμοί υποκρισίας 
 
άτιμοι δεσμοί 
χρόνια υποκρισίας 
ψεύτικοι καημοί 
άνευ σημασίας. 
κλαίει και γελά 
ένα παλικάρι... 
πόσο υπερτιμά 
τη δική της χάρη; 
μια αλεπού 
χέρι του δαγκώνει 
αυτός την αγαπά(;) 
πονά μα δε ματώνει! 
ακούγονται φωνές; 
ήχο πια δε βγάζουν 
ούτε οι περαστικοί 
τη γούνα τους τρομάζουν 
το λένε στο fb; 
το λένε στα κανάλια; 
αλλιώς δεν έγινε 
άθιχτα κεφάλια 
πάνε ολοταχώς 
στα επόμενα τα χαλιά... 
δίχως εμπιστοσύνη 
στα ζωντανά της φύσης 
δίχως προσμονή 
στα πετεινά της λύσης 
με άγνοια θωρούν 
πάνω στα ουράνια 
μόνο αλληθωρούν 
στη μέσα την ορφάνια 
άτιμοι δεσμοί 
χρόνια υποκρισίας 
ψεύτικοι καημοί 
άνευ σημασίας.  
 
περιεχόμενα 

 



 

 

το τέλος του Έρωτα 

έχεις βρει μια να της μοιάζει 
κι ας διαφέρει σε σημεία τρανταχτά 
ποιο χυδαία από Εκείνη σε κοιτάζει 
χωρίς την αγνότητα που έχει η καρδιά 
 
χάλασε τα όνειρα που μέσα σου φιλούσες 
σαν φυλαχτό υπεραξίας μαγικής 
γιατί ομόρφαιναν τα πάντα στη ζωή 
με μια χρυσόσκονη Αγάπης, θεϊκή! 
 
είχες στον Έρωτα μια ακόμα ευκαιρία 
κι ας είχες γκρίζα στο κεφάλι τα μυαλά 
ήρθε και γέμισε Χαρά κι Ευδαιμονία 
κάθε ρυτίδα ψηλαφισμένη στην καρδιά 
 
περιεχόμενα 



 
 
υποφέρω μονάχα από ποίημα 
στη θλίψη, κλείνω την κουρτίνα 
διώχνω της νιότης το φως 
κρύο, αέρας και γκρίνια 
στη σοφίτα κλαίω μοναχός 
 
μυστικά όταν πονάει η καρδιά 
ασημένια απ΄ τις ρίζες μαλλιά. 
για τις θλίψεις άλλο δε λέω 
τα αισθήματα πριν ριζώσουν τα καίω. 
 
με ανοιχτή γράφω πλέον κουρτίνα 
υποφέρω μονάχα από ποίημα 
 
περιεχόμενα 



 
 
ο Σατανάς 
τεμαχίζεις, ξανατεμαχίζεις την σκέψη 
η μορφή της ομορφαίνει κάθε κομμάτι 
και το μικρό και το μεσαίο και το μεγαλύτερο 
πονάει που μόνο εκεί ναι όλη δικιά σου 
πλέκεις τον θάνατο των αγαπημένων της 
πλέκεις, τον θάνατο της ίδιας 
την βρίζεις, την διεκδικείς 
φωνάζεις «είσαι Σατανάς!» 
όλη την ευθύνη την ρίχνεις σ΄αυτήν… 
μα αυτή αγνοεί σίγουρα τις σκέψεις σου 
καμιά φορά ξεχνά και την ύπαρξή σου 
όταν το αντιλαμβάνεσαι λες: 
“ο Σατανάς είμαι εγώ, οι σκέψεις μου είμαι εγώ. δεν είναι ο δικός της θάνατος 
ελευθερία… ” 
 
περιεχόμενα 

 
 
 



 
 
καμιά συνομιλία! 
 
ο Ήλιος ανέβηκε ψηλά 
για να φωτίσει αδιακρίτως 
κι εσύ τον σπρώχνεις 
με το δάχτυλο χάμω 
καμιά συνομιλία! 
πώς να παρηγορήσεις 
μια ανοιχτή πληγή; 
είναι σαν να ρίχνεις αλάτι 
 όταν αιμορραγεί…  
 
περιεχόμενα 



 
 
παν 
  
δεν τελειώνω όταν ο θάνατος αρχίζει 
αιωρούμαι στο δικό σας το κενό 
όσο κι αν πέφτω σηκώνομαι, ελπίζω 
δε με λεκιάζει η βρωμιά, ξαναπετώ 
 
με νεραϊδόσκονη το ψεύδος ομορφαίνω 
σαν ένα μύθο που τον ήξερες καιρό 
ζόρικη αλήθεια αυτό που λέμε πεπρωμένο 
αν πιεστώ, θα κρυφτώ, θα εμφανιστώ 
 
από τη χώρα του "ποτέ" δεν φεύγω εγώ 
πόλεμος αιώνων για της μαμάς το μυστικό 
 
παιδιά Αγάπης ποτέ ξεχασμένα 
Όλους μας πάει  η καρδιά τους στο Ένα... στο παν 
 
περιεχόμενα 

 
  



 

 

Θεϊκά Συμπαντικά Μυστικά 

νομίζω πως ζω για τους ανθρώπους 
αλλά ζω για Σένα 
νομίζεις πως ζεις για Μένα 
αλλά ζεις για τους ανθρώπους 
και όσο αδιαφορούμε για τη γνώμη των ανθρώπων 
αισθανόμαστε δυνατά το Θεό 
 
περιεχόμενα 

 

  



 

 

η απούσα σκιά εμπνέει 

όσες φωλιές κι αν χάλασες, τις Άνοιξες δεν διώχνεις 
τα πάθη σου σε κυβερνούν, στον πόνο κάνεις κρότο 
 
σε φόβους, λύπες, ηδονές, στα θέλω παραλογίζεσαι 
καταστροφέας γίνεσαι, μα ποιητής λογίζεσαι 
 
πόνος είναι όλη η ζωή, ν’ αντέχεις αξιοσύνη 
δεν είναι η δυστυχία σου, είναι μεγαλοσύνη 
 
να μη φοβάσαι θάνατο, είναι η ευτυχία 
δίνει γαλήνη στην καρδιά, και στη στιγμή αξία 
 
απόλαυση δεν είναι ο πόνος σου, είναι η ηρεμία 
να χτίζεις πάλι τις φωλιές, να ‘ρχονται Χελιδόνια 
 
περιεχόμενα 



 

ο πόνος θέλει μόχθο 

στάζει υγρή η οροφή 
χτυπάνε τα παντζούρια 
ουρλιάζει σαν λύκος ο αέρας 
χαλάει χελιδονοφωλιές 
 
βάλε λεκάνη στη βροχή 
κάρφωσε παραθύρια 
βούλωσε τ΄ανοίγματα 
να ΄ρθουν τα γεννητούρια 
 
στον πόνο δείξε αντοχή 
νικά η θέλησή σου 
αν δεν μοχθήσει η αρετή 
δεν θα μείνει καμία 
 
περιεχόμενα 

 



 

 

έχεις όπλα 

τα όπλα σου, τα μέλη σου 
στου πόνου τα παιχνίδια 
αν είναι οξύς είναι σύντομος 
μακρύς είναι ηδονή σου 
δύναμη η αντοχή σου 
ανδρεία η αρετή σου 
 
περιεχόμενα 

 



 

 

όταν λείπει η κακία 

η γιαγιά της εμπειρίας 
μας μιλά για καλοσύνη 
έχεις λέει αγνή καρδιά  
και ψυχής μεγαλοσύνη 
όταν μας χαμογελάς 
χωρίς φρένο στη βιασύνη 
 
περιεχόμενα 



 

 

Ηρωισμός 

στις άκαμπτες ιδέες σας 
θέλω να δώσω δράση 
βλέπω αλλιώς τις μνήμες μας 
στου σήμερα τη φάση 
 
καίω λιβάνι θαυμασμού 
στην τόλμη της ευγένειας 
αυθόρμητα όταν ξεπηδά 
στου μέλλοντος τα δέντρα 
 
είχε να δώσει κι άλλη  
πολύ άξια αξιοσύνη 
η ιδέα σας η άκαμπτη 
να δει μεγαλοσύνη 
 
μη φοβηθείς ξανά να ΄ρθείς 
με ιδέες αλλαγμένες 
είναι ψυχαναγκασμός 
κείνες οι κολλημένες 
 
περιεχόμενα 

 



 

Φύση 

Φύση  
συγγενής εξ΄αίματος 
την βρήκαμε 
δεν αποποιείται 
ομοούσια 
μας συναισθάνεται 
με την θλίψη μαραίνεται 
με την χαρά λάμπει 
στην έρημο σοφίζεται 
με δέντρα αγκαλιάζει 
στα σπλάχνα της μας καρτερεί 
σε ευτελισμό βροντάει 
μες στην ψυχή φυσάει 
με έρωτα δημιουργεί 
κι αν κόντρα την πηγαίνουμε 
ποτέ δε μας γεννάει 
 
περιεχόμενα 



 

 

Γαλήνη Εντός 

ποιος κρατάει του θανάτου μου τα γκέμια; 
ας τ’ αφήσει έχω πλέον κουραστεί 
τι θες να πείς; «όλα τα μάτια είναι Ένα!» 
ψάχνει γωνιά η καρδιά πόθους να ονειρευτεί 
σε ουρανό και Γη γαλήνη γυρεύει ν’ αναπαυτεί 
 
περιεχόμενα 



 

 

αγνή ματιά 

πέρα από τα σύννεφα το αιώνιο κοιτάζω 
τους γλάρους που πετούν τώρα θαυμάζω 
μυρίζω των φυκιών την ευωδιά 
το σώμα μου πανάλαφρο επιπλέει 
δεν ταράζει των νερών την ερημιά 
σαν να ‘ναι για όλα η πρώτη μου φορά 
γίνομαι ένα με της φύσης τα στοιχειά 
αν όλα είναι θαύμα, θαύματα πολλά 
αν όλα είναι φύση, όλα φυσιολογικά 
 
περιεχόμενα 



 

ο αφαλός 
 
παρείσακτη  ενόχληση 
τρακάρισμα πεζών 
χωρίς συγνώμη έμεινε 
το δρόμο πήραν αλλιώς 
το μόνο που την θύμιζε 
στο σώμα ο αφαλός 
 
περιεχόμενα 



 

 

μια Eύα 
 
γυρεύω πλάσμα φωτεινό 
λευκό από καλοσύνη 
χωρίς το φύλο να κοιτά 
πετά από αγιοσύνη 
 
γυρεύω άγγελο αγνό  
σε μήτρα δε χωράει 
να μην κατέχει αφαλό 
στα μάτια να τηράει 
 
περιεχόμενα 



 

 

το όνειρο 
δεν το θέλησα ποτέ μου 
το όνειρο να συνεχίσει 
ήρθε μόνο, για να ζήσει 
 
ένα μάτσο μπιχλιμπίδια 
μες στο διάφανο το βάζο 
ένα χάος , μα σε τάξη 
 
περιεχόμενα 



 

 

μου έσωσε το θάνατο 
 
λίγο αργό, λίγο απλό 
πολύ αποφασισμένο 
με ενοχές σε γέμιζε 
με πόνο για εμένα 
σε κάθε σου γενέθλια 
θα γιόρταζες κι εμένα 
γιορτή για ένα θάνατο 
αντί για μία γέννα 
 
όλα καλά και όμορφα 
τα είχα σχεδιάσει 
απρόσμενα ένας άγγελος 
τον αφαλό έχει ράψει 
σε ξέχασα, σε πέρασα 
για σένα δε με νοιάζει 
τώρα ξανά γεννήθηκα 
περνάω σ΄άλλη φάση 
 
μες τα φτερά με τύλιξε 
κι έπνιξα το λαιμό του 
με έσωσε απ΄το θάνατο 
βρήκε το θάνατό του 
και ένα έμβρυο μέσα μου 
ζητάει νέα γέννα 
 
περιεχόμενα 



 

 

θ’ αλλάξω 
 
το μάτι μου θα βγάλω μ΄ένα ποίημα 
με ψέμα, όμορφο να με δεις 
να γίνω μια φορά εγώ το θύμα 
το γέλιο μου για λίγο να μειώσω 
για ύπαρξη ασήμαντη να χαρείς 
πιο προσιτός στα μάτια σου να νιώσω 
χάθηκε ο υπερόπτης κι ο Νάρκισσος; 
σε παλιούς στίχους έχει κρυφτεί; 
είσαι για μένα πολύ σημαντική.  
 
περιεχόμενα 

 



 

 

νίκη της ασημαντότητας 
 
άσε με να σου μιλώ , να σε χορτάσω 
στα μάτια όλο να σε κοιτώ, να μη σε χάσω 
να γίνω η δική σου ασημαντότητα 
ποτέ σου να μην αισθανθείς αγωνιστικότητα 
το πνεύμα μου για λίγο να κοντράρεις 
σύντομα να παραδοθείς, φωτιά να πάρεις 
ανέμελη, μικρή και αλλοπαρμένη 
δική μου αιώνια να γενείς  καθόλου ξένη 
 
περιεχόμενα 



 

 

όλα τα ασήμαντα… μικρά 

κανείς μας, με τη θέληση, δεν έχει γεννηθεί. 
ποιός διάλεξε το χρώμα του, τη χώρα, τη φυλή; 
ποιός διάλεξε τη μάνα του, το γένος, εποχή; 

με όλα αυτά τα επούσια πρέπει να πορευτεί. 
όλα τ΄άλλα τα ανούσια, μόνο  νομοθετεί. 
για ποιες αξίες σύντροφοι  έχει ν΄αγωνιστεί; 
 
είμαι ένας ασήμαντος κι αυτό το Αγαπώ 
με κάνει να ‘μαι ευδιάθετος κόντρα στο σοβαρό 
ούτε Οδυσσέας είμαι εγώ μα ούτε και Ζερβός. 

απ’ όλα μας όταν σκιαχτώ, τότε δεν θα ‘μαι εδώ 
έχω και μια επιλογή… βλέπω τον κόσμο αλλιώς.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
μέλισσα πνιγμένη στο μέλι 
χίλια χρόνια εσύ κοιμάσαι 
ξύπνα τούτο το πρωί 
νύχτας λουλούδι τώρα θα΄σαι 
ευωδιά σ΄όλη τη Γή 

 
άσε τη γνώση πια να ρέει 
χάρισέ την στη ζωή 
έπεσες μέσα στο μέλι 
είσαι μέλισσα νεκρή 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
σκέψεις εμποδίου 
απογοητεύομαι 
έχασες πολύτιμο χρόνο 
προσκολλημένος στο παρελθόν 
ξεγελιέμαι 
εκστασιάζεσαι με βιωμένες 
δικές σου στιγμές 
ελπίζω 
των καταστάσεων ζεις τη ροή 
βρήκες στην αιωνιότητα την διαδοχή 
χαίρομαι 
με την τέχνη σου παριστάς 
του περιβάλλοντος την μεταβολή 
κατανοώ 
πώς να ξαναζήσεις βιωμένη γιορτή; 
πως απ΄τις ρίζες σου ν΄ αποκοπείς;  
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
έχει διαφορά 
απ΄τα καυτά σπλάχνα 
του Ολύμπου Αγάπησαν 
τα κρυφά της κορφής 
 
απ΄το βάρος τους 
στα βάθη πάτωσαν και  
αναδύθηκαν λαμπροί 
 
κι εσύ επιφανή 
λες, την ομίχλη αγαπάς 
εσένα γελάς… 
 
περιεχόμενα 



 
 
αμόκ 
περιφρόνησες προκλητικά την περηφάνια της 
και προτίμησε με το θάνατο να μετρηθεί 
η άρνηση βοήθειας, η κοκκινίλα της, 
για να ζητά ενίσχυση, έχει εξαντληθεί! 
 
στην Πύλη του Κόσμου μόνη στάθηκε, 
στα άστρα μιλούσε τα ιερογλυφικά, 
σαν φάρος, ναός του Απόλλωνα, φώτισε 
στην Καρδιά του Σύμπαντος τόλμησε βουτιά. 
 
λάμψαν και οι φλέβες της… βυθίστηκαν αστέρια, 
απ΄ τις σκιές λυτρώθηκε… πνοή αθανασίας. 
μια Αγάπη αθάνατη, κρατά ψυχή στα χέρια, 
αόρατη και άυλη, μακρινή μουσική ουσίας. 
 
πονάει η συγκατοίκηση στη Γη, ξαφνικό σοκ, 
η εξάντληση, θάνατος ή λύτρωση μετά από αμόκ.  
 
περιεχόμενα 

 
  



 
 
πόθος δημιουργικός 
μ΄ένα κουρέλι της, τύλιξες την καρδιά σου 
φουσκωμένη, πόθου προσμονή, αιμορραγεί 
κάθε κύτταρο στάζει το μέλι 
του τελευταίου σπασμού, ηδονής 
δεν μαγάρισες σάρκα ποτέ σου 
το μέλι σ΄έκανε δημιουργό 
πολύτιμο κεχριμπαρένιο 
χωρίς κανένα συναγωνισμό 
Εσύ που και της γκέισας το χάδι  
μετατρέπεις σε μιαρό λογισμό.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ζωή ζωγραφιά 
ένα σύμπαν στην πλάτη σηκώνεις 
είναι πολλές οι ευθύνες γι΄αυτό 
πόνους έχει και πίκρες μεγάλες 
η χαρά οδηγεί προς το φώς 
 
εμπνέεις πίστη μα και ασφάλεια 
με αυτοπεποίθηση ατενίζεις ομπρός 
όλα αυτά είναι πράγματι σπάνια 
ηδονής του πνεύματος ο οδηγός 
 
να σε συστήσει προσπαθεί στην Αγάπη 
καμιά άλλη όμοιας Ομορφιάς 
απ΄τη ρίζα σκουπίζει το δάκρυ 
αυτή η ζωή γίνεται ζωγραφιά.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
αδικώ την Αγάπη 
χρωστάν ένα φιλί τα χείλη 
στην αδικία 
Αγάπη που σε παιδεύει 
έχει αξία 
τον εαυτό να προστατεύει 
το προσπαθεί 
μια αγάπη μικρή δεν αδικεί 
αδιαφορεί 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
Στο Ένα 
υπόσχεση που έχω αθετήσει 
δεν ήξερα ποιος ήμουν απλώς. 
πώς σε άλλη καρδιά να θέλω θέση; 
υπό σχέση δεν ήμουν συνεπώς. 
Τώρα γνώρισα καλά εμένα, 
το μίτο βαθιά έχω καρφώσει, 
στην άλλη άκρη του επιλέγω εσένα, 
πρόθυμη καρδιά για γνώση. 
μαζί να ψάχνουμε για φως. 
ο λαβύρινθος είναι μεγάλος,  
χωρίς συμβίωση συντροφικός. 
Όταν η κλωστή σε φέρει σε μένα, 
αυτογνωσίες αγκαλιάζονται στο Ένα.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
πνιγμός 
σε είδα να πνίγεσαι γιε μου 
παρέλυσαν πόδια και φωνή 
μια πένα κι ένα χαρτί έμειναν στο χέρι 
έγραφα ασταμάτητα, ζωγράφιζα σκάλες 
ο μικρός σου αδερφός πάλευε να σε ανεβάσει 
πιάστηκες από κάθε γραμμένη λέξη 
και σωριάστηκες στον ήλιο αναπνέοντας βαθιά 
ΕΣΥ, τα κατάφερες όμως… βρες υγιή ρυθμό πνοής 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
ελπίδα 
γεμίστε αγάλματα σ΄όλη την πόλη 
όλους τους τοίχους με ζωγραφιές 
μουσικές παντού μελωδικές 
 
δαγκώστε από μία του ήλιου αχτίδα 
πιείτε στο κόκκινο κρασί όλη την Γη 
χορέψτε μαζί στροβιλιστείτε 
να γίνουμε ονειροπόλοι δημιουργοί 
την νέα πόλη μας τη λένε «Ελπίδα» 
την σχίζει ο «Έρωτας» ο ποταμός 
 
περιεχόμενα 



 
 
άγουρο 
με τα μάτια σε χορταίνει, λάγνα γνέφει η θωριά, 
ποιος στα κάλλη σου να αντέξει, να μπορεί ν΄ αντισταθεί; 
μα είσαι άγουρο ακόμα, το κουκούτσι σου ριγά, 
μένει αδάγκωτη η σάρκα, είναι η γεύση της στυφή.  
  άσε το φρούτο να ωριμάσει, μέχρι μέσα στην καρδιά, 
  μόνο θα πέσει απ΄το δέντρο δεν αξίζει πονηριά. 
 
αν περήφανα καυχιέται, για την τόση ομορφιά, 
αν ζουλήγματα αφήνει, πα στη σάρκα κι ας πονεί, 
κάθε μώλωπας σαπίλα θα βρωμά από μακριά, 
δεν σεβάστηκε το σώμα χάλασε και τη μορφή, 
  όταν πέσει δεν θα αντέξει πα στο χώμα σαν βρεθεί 
  θατ ο φάνε τα σκουλήκια θα εξαϋλωθεί.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
εφευρέτης αμαρτίας 
πώς το μπορώ τα ωραία σου να υμνήσω; 
πώς το μπορώ να σύρω τη χαρά; 
ένοχο γέλιο! Πώς να μην αμαρτήσω; 
Άλικο μήλο με σκουληκοφωλιά. 
 
δεν ήταν πάντα ένοχη η χαρά μας. 
το γέλιο δεν μας έβγαινε ξινό. 
χαιρότανε ο κόσμος την ομορφιά μας. 
κι ήταν το μήλο κόκκινο ζούμερο. 
 
ποιός άλλαξε τον τρόπο που κοιτάμε; 
ποιος γέμισε ενοχές κάθε χαρά; 
ποιος είπε αμαρτωλοί πως καταντάμε; 
κάθε τη φύση που τηρούμε ερωτικά; 
 
αυτός που έβαλε σκουλήκια μες το μήλο 
καταζητείται . το ιερό κατάντησε μιαρό.  
 
περιεχόμενα 

 



 
 
σβούρα 
δέθηκα στις αρετές σου και γυρνάω 
σαν σβούρα πάω όπου εσύ με πας 
δεν με πειράζει, μια και σε αγαπάω. 
κι αν σταματήσει η σβούρα, πω πω μπελάς! 

στο θάνατο ή στον έρωτα να ελπίζω 
με σένα έχω τόσο μπερδευτεί. 
έπαψα πια την ζωή μου να ορίζω, 
δεμένος πάνω σου μοιάζω με χορευτή.  

όσοι με ήξεραν θα με ξεχάσουνε 
νομίζω. τίποτα δεν με θυμίζει πια. 
παίζω, γελάω, χορεύω με κοιτάνε, 
μια ύπαρξη γεμάτη με ομορφιά. 

δεν ξεχωρίζω εμένα από Εμένα 
είμαι η σβούρα κι η τροχιά της όλα Ένα.  
 
περιεχόμενα 

 

 



 
 
βουβά μάτια 
στα μάτια έχεις χώματα 
μαγκώθηκε κι η πνοή σου 
έλα κοντά να σ΄ αισθανθώ 
Καρδιά απ΄ τη δική μου 
 
στην έδωσα ολόκληρη 
μα πάλι μέσα μου είναι 
σε ένα κόσμο δανεικό 
ατόφια η μόνη είναι 
 
άστεγοι όλοι ήρθαμε 
και άστεγοι θα φύγουν 
στα σώματα τα δανεικά 
ταυτίζουν την ελπίδα 
 
πέσαν μέσα στη θάλασσα 
κρύωσαν στα βουνά 
πέταξαν με τον άνεμο 
με ρούχα δανεικά 
 
μίλησαν δίχως να μιλούν 
κοιτάν δίχως να βλέπουν 
με του έρωτα μόνο τη ματιά 
ουσίας τραγούδια πλέκουν 
 
περιεχόμενα 

 
 
 



 
 
η στιγμή μας 
τα μάτια σου, στα μάτια μου κοιτούν 
πουλάν και αγοράζουν φαντασία 
τα χείλη μου φιλούν και δεν ρωτούν 
τα βλέμματα μαρτύρησαν την ουσία 
 
σαν όνειρο, στον ύπνο σου θα έρθω 
με  ψίθυρους να πλέξω φυλαχτό 
με άρωμα την μύτη σου θα βρέχω 
ας μην υπάρχω, να νιώθεις είμαι εδώ 
 
δεν θέλω να γίνω η φυλακή σου 
χωρίς τους φράχτες να θες να είσαι εκεί 
όταν μακριά σε πάει η προσευχή σου 
του φυλαχτού η ευωδιά σε ισορροπεί 
 
η σκέψη μας κοντά όλο μας ορίζει 
μα το για πάντα ίσως να ’ναι μια στιγμή 
 
περιεχόμενα 

 
 
 



 
 
Σου μιλώ με φιλιά 
ρίξε στο πλήθος μια σταγόνα Αγάπη 
δες πώς σε σένα γυρίζει ποταμός 
άσε να πέσει της καρδιάς το δάκρυ 
βροχή απ΄ τα σύννεφα, κάθε ψυχής πνιγμός 
 
όσο κι αν δίνεις από σένα δεν θα φεύγει 
όσο κι αν παίρνεις θα χωρούν μες στην καρδιά 
πάψε λοιπόν τον πόνο να αποφεύγεις 
είναι αυτός που ξεγεννάει την Χαρά 
 
δίδαξε ο κόσμος τα πάντα να φοβάσαι 
μεταβολή να κάνεις στην Ζωή 
ποτέ δεν έμαθες ήσυχα να κοιμάσαι 
τον έρωτα αμαρτία έχεις πει 
 
μη με ακούς, Είμαι ο διάολός Σου 
με φοβάσαι, αλλά Είμαι ο Εαυτός Σου 
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
η φλόγα 
η φλόγα που κρατά ο Προμηθέας 
δεν ειν΄ τα λόγια που έχουν ήδη ειπωθεί 
είναι ο Λόγος που δυο Κόσμους κάνει Ένα 
όταν το σώμα αναγνωρίζει την Ψυχή 
είναι η φλόγα που λάμπει τα σκοτάδια 
όταν εκρήξεις δίνουν νόημα στη ζωή 
είναι κομμάτια που βρίσκουνε το Όλο 
όταν τα σύμβολα έχουν αποκαλυφθεί  
 
περιεχόμενα 

 
 



 
 
αφέσου στην αόρατη Αρμονία 
δεν τόλμησες με μέλισσες να ζήσεις 
το μέλι τους δεν γεύτηκες δειλέ 
την ευωδιά υπομένεις να μυρίζεις 
να αγοράζεις τα άλλα τα σικέ   
με απάθεια εγκλωβισμένος στο εγώ σου 
το να υπάρχεις ανώφελο χαρτί 
είσαι αιχμάλωτος σε μια γραμματική 
αφέσου μόνο να σε παρασείρουν 
όσο οι μέλισσες μορφώνουν τη ροή 
για το καλό σου κουράζονται πολύ 
είναι η κερήθρα, αρμονία ορατή 
 
περιεχόμενα 

 



 
 
Ο Εραστής Της Γής 
σ' ένα μεθύσι μοναξιάς, στάθηκες δάσους δέντρο 
κάπου κοντά στα έλατα, μίλησες με το γέρμα 
κ'ήρθε ο εραστής της Γής, κι ένιωσες τον παλμό Της 
χόρεψες με τον άνεμο, πεύκο κι εσύ αδερφός της 
λίκνισες τα φύλα σου, λύγισες τον κορμό σου 
φύγαν τα ματοτσίνορα με τις πευκοβελόνες 
 
περιεχόμενα 



 

 

ομορφιάς μέλι 

στα παλιά κουκούλια μου φύλαξα το πιο αγνό μέλι 

σμιλεύω το κερί περίτεχνα για μια νέα κυψέλη 

το φρέσκο μέλι να χωρά, το τρύγησα απ’ τα άνθη 

διάλεξα τα ομορφότερα σε άρωμα και χρώμα  

τ άλλα ας γυρεύουν άνεμο να τα γονιμοποιήσει 

το νέκταρ το χρυσάφι μου, να πλάσω νέα κερήθρα 
 
περιεχόμενα 
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