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Aισθάνοµαι
•

η αλήθεια
δεν µπορεί να ζει µε µυστικά
µεγαλώνοντας µέσα σε περίπλοκα ψεύδη
η ελευθερία
δεν µπορεί να ζει µε ψέµατα
παραδοµένη στο πέπλο της καταπίεσης
το ανθρώπινο πνεύµα
δεν µπορεί να ζει µε καταπίεση
υποκύπτοντας στην θέληση του κακού
ο Θεός - το ζωντανό Σύµπαν
ως αλήθεια ενσαρκωµένη
δεν θα ανεχτεί γιά πολύ ακόµα αυτόν τον κόσµο
που λατρεύει το κακό
γι' αυτό λοιπόν,
ας ζούµε βιώνοντας την ελευθερία, την αλήθεια και την αγάπη που το πνεύµα µας απαιτεί
ή
ας πεθάνουµε υπερασπίζοντας αυτού του είδους την ζωή
διότι χωρίς αυτήν
δικαίως θα αφανισθούµε στην σκοτεινή πλευρά του κόσµου
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Aιώνιον Έπος
•

µακριά από τον πάταγο των αυτοκρατοριών που γκρεµίζονται
θ’ αποµείνει να ακούγεται µέσα στον πάντοτε παρθένο κόσµο
καθαρή και κρυστάλλινη
ερηµική και άτρεµη
µία ζωοφόρος κραυγή,

EΛEYΘEPIA Ή ΘANATOΣ!
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Aλήθεια
•

υπερβαίνοντας τα όρια του χρόνου και του χώρου
οι Θεοί πάντα συνευρίσκοντο
γιά να διδάξουν και να εφαρµόσουν τους άπειρους τρόπους προσεγγίσεως της Aλήθειας - του Πραγµατικού
ο καιρός µας δεν είναι διαφορετικός
εδώ, σε αυτόν τον πλανήτη
στην Eλλάδα

αρχικά υπήρχε µόνο µία θρησκεία
ο σεβασµός προς την Aλήθεια
Nόµοι και Iεροτελεστίες

και οι Έλληνες µετέφεραν αυτή την πίστη µαζί τους
καθώς διεσκορπίσθησαν στους Γαλαξίες

ταξιδεύοντας στον χρόνο αυτή η πίστη έγινε πολλές
αλλά ένα πράγµα έµεινε αναλλοίωτο:
ο σεβασµός προς την Aλήθεια
οι περισσότεροι άνθρωποι απέτυχαν να αισθανθούν αυτόν τον σεβασµό
και ενέπλεξαν τους Nόµους και τις Iεροτελεστίες µε την Aλήθεια
αλλά πάντα υπήρχαν οι Θεοί
η οποίοι διατηρούσαν την ισορροπία
και δίδασκαν τις τεχνικές γνώσεως της Aλήθειας
στην επόµενη γεννεά Hµιθέων
αυτοί τους οποίους ευλόγησε η Aλήθεια
πάντα έρχονταν σε επαφή µε Eκείνους
και αφυπνίζονταν µέσα της
άλλοι που παρερµήνευσαν το έξω θεωρώντας το ως έσω
απλά µετέβησαν από τον θάνατο σε αναγέννηση µε νέα µορφή
ανάλογα µε την φύση της ζωής και των πράξεών τους

µέχρι σήµερα
στην χώρα των Θεών
βλέπω όλες τις πίστεις του κόσµου να επιστρέφουν εδώ
σε αυτό το εξώκοσµο έθνος

είναι η απαρχή της επιστροφής των Aνθρώπων
πίσω στο Ένα
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Aναµνήσεις από το Mέλλον
•

η Γη
ολοµόναχη µέσα στη νύχτα
βαδίζαµε σε αχαρτογράφητες περιοχές
γράφοντας Iστορία καθώς προελαύναµε
ήµασταν αντανακλάσεις του Σύµπαντος
που ζούσαν στον βαθύτερο πυρήνα της ύπαρξης
κάθε οµορφιά
άρχιζε και τελείωνε µέσα µας
υπήρχαµε µόνοι
δεν νιώθαµε µοναξιά
επιβιώναµε εδώ
αλλά ζούσαµε αλλού
µελετούσαµε το γένος των ονείρων
τις άφθαρτες σκέψεις
τα µηνύµατα των κυττάρων µας
ποτέ δεν ρωτήσαµε "Tι Θέλεις;"
πάντοτε ρωτούσαµε "Ποιός Eίσαι;"
περισσότερες ερωτήσεις
καµία απάντηση
εµείς φτιάχναµε τις απαντήσεις
δεν µπορούσαµε πλέον να επιτρέπουµε στους εαυτούς µας
να χωρίζονται από ονόµατα και σύνορα
τα δύο είδη έπρεπε να ενωθούν
ή να χαθούν
πολύ σύντοµα, θα µπαίναµε στο σκότος και την φωτιά
δεν γνωρίζαµε αν ήταν µοιραίο µας να βγούµε ποτέ
ήταν επιλογή σας να ταχθείτε στο πλευρό µας
και δεν θα µπορούσαµε να ευχηθούµε γιά καλύτερους ή γενναιότερους συνοδοιπόρους
πνεύµατα, σκιρτώντας από επιθυµία, ακολουθήσαµε την γνώση σαν βυθιζόµενα άστρα
βυθιστήκαµε στην αποθέωση!

αυτό
δεν ήταν αυτό που θέλαµε
αλλά αυτό που θέλαµε δεν έχει σηµασία
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δεν καταλαβαίνετε
αλλά θα καταλάβετε

ακούστε την µουσική
όχι το τραγούδι
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Aνεξέλεγκτη! Aσύλληπτη!
•

...η υπέροχη απέραντη αίσθηση
της κυριαρχίας των αισθήσεων του συναισθήµατος της αγάπης
που µάχεται ανύπαρκτους εχθρούς
µόνη
πανίσχυρη!
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Aποκάλυψη
•

ανακαλύπτεις τον γαλαξία της ψυχής σου
µέσα στο σύµπαν του είναι σου

8

Aυτό είναι το γράµµα µου στον Kόσµο!
•

αυτό είναι το γράµµα µου στον Kόσµο
που εκείνος δεν µου έγραψε ποτέ
τα απλά µηνύµατα της Φύσης - της Mητρός
που απ' τα σπλάχνα της ξεπήδησαν ωσάν αγριολούλουδα φωτός
οι ψύθιροί της, οι προτροπές κι οι σιωπές
που εναποτέθηκαν κρυφά
σε χέρια αόρατα, κρήνες σκοτεινές, σε νεανίδες λαµπερές
από αγάπη προς αυτήν και τον Θεό
Θεϊκές Aγγελικές Δαιµόνιες Ψυχές - οι όµοιοί µου και εγώ
τον Γαλάζιο Πλανήτη στρέφουµε
προς το µέλλον που έρχεται ιππεύοντας στα όνειρα αυτών
που αιωνίως ταξιδεύουν πέρα από το χάσµα των Eνάστρων Oυρανών...
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Γένεσις
•

όνειρα νυκτός
ενοράσεως πίστη
εσωτερικής φωνής άκουσµα
αναζήτηση αυταπόδεικτων επιλογών
τίποτα νέο
τα πάντα γνωστά - ακόµα και τα ακατάληπτα!
χρόνος άχρονος

αρχαία όνειρα
πρωταρχικές κραυγές

µέσα στην µήτρα
όπου ο χρόνος ξεκινά
το µέλλον και το παρελθόν
σαν δίδυµα συζούν
Θεοί και Δαίµονες
όνειρα και φόβοι
εναποτίθενται από την µητέρα στο παιδί
διατηρώντας την ηλεκτρική ροή

η πρώτη βροχή
φέρνει Aγγέλους
δακρυσταλίδες

έξω από την µήτρα
ένας κόσµος χωριστά
ανυποµονώ να ακούσω την καρδιά σου να χτυπά
εν µέσω άσπιλων στιγµών
και ακατανόµαστων πραγµάτων
αφουγκράζοµαι ευλαβικά
αναζητώντας τον ήχο των αγγελικών φτερών

βρέχει πάλι
είµαι Nους
νιώθω όµορφα
γυρίζω κλειδιά
απελευθερώνω ανθρώπους

µέσα στην µήτρα
όλα όσα χρειάζοµαι
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είµαι
αυτό που γεννήθηκα να είµαι
µέσα στην µήτρα
ζω και ανασαίνω
την αγάπη και την επιθυµία ανασταίνω
της δικαιοσύνης το ξίφος συνετά κραδαίνω

έξω από την µήτρα
ένας κόσµος µέγας, µικρός

σε ηµέρες σκιρτήµατος
και νύχτες αλλαγής

ο απαλός ήχος των αγγελικών φτερών
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Γοργόνα
•

σε αγαπώ
γιά την τρυφερότητα που άντεξες να ζήσεις
γιά το όνειρο που βαθειά µέσα σου θα κλείσεις

γιά την αγάπη
που µέσα µου σαν πολύτιµο φως θα ζήσεις
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Γράµµα από µία παιδική φίλη
•

πόσος καιρός
µέσα στο χάος
και τώρα σε µία µεταβατική περίοδο
ψάχνοντας να βρω ηρεµία και φως
αιωρούµαι
ταλαντεύοµαι
και νιώθω σαν να µου λείπει το χάος
που δεν είναι αλήθεια όµως
αλλά πρέπει να συνηθίζω σε µία κατάσταση λιγότερο τεταµένη
που δεν σηµαίνει λιγότερο ζωντανή
γιατί έχεις χρόνο γιά τον εαυτό σου
και να δηµιουργήσεις
και ίσως αν σταµατήσεις να προσπαθείς µόνο να σταµατήσεις το χειρότερο
να µπορείς να δηµιουργήσεις καινούργια
καλύτερα έργα του µέλλοντος
ζώντας πραγµατικά
όχι µόνο επιβιώνοντας
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Δαίµονες
•

παρελαύνουν από τον Oυρανό
στην επίγεια Kόλαση επιστρέφουν
και βαδίζουν ρυθµικά
µε το χαµόγελο στα χείλη!
χαρµόσυνη περίσταση
γιά τις παράνοµες Oρδές
που µέσα απ' το σκοτάδι τους
αδυνατούν να διακρίνουν
το πλαστό χαµόγελο
στον θρήνο των Δαιµόνων
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Δεν απάντησες ποτέ...
•

ζώντας µία ζωή σε αµνησία
είναι τύχη ή έγκληµα;
είναι η δική σου ευλογία
ή κατάρα
ή απλά άσκοπος χρόνος;
είναι ο θάνατος άχρηστο αφροδισιακό
στην ύστατη φιγούρα του ανάπηρου χορού σου;
το µόνο που θέλεις είναι η "εύκολη οδός"
του να σκλαβώσεις κάποιον;

ξυπνάς µέσα στο στόµα της νύχτας
πνιγµένη από τον ιδρώτα
ενώ τινάζεσαι δω κι εκεί
εγκλωβισµένη στα στιβαρά σαγόνια ονείρων
ΠOY ΔEN ΣE AΦHNOYN NA ΞEXAΣEIΣ;

15

Δεν ξέρω
(...το ποίηµα που δεν διάβασες ποτέ...)
•

δεν ξέρω
πως να γεµίσω το κενό της απουσίας σου
πως να αντισταθώ στις τόσες επιθυµίες
στον θυµό που αγαπά και θέλει να σε σώσει
στον πόνο
στην απώλεια
στο κενό
στις τόσες ερωτήσεις
δεν ξέρω
πως µπορείς να πληγώνεις αυτόν που αγαπάς
πως µπορείς να τον αγνοείς επειδή γνωρίζεις ότι πάντα θα είναι δίπλα σου
πως µπορείς να µην νοιάζεσαι
πως µπορείς να ξεχνάς τις στιγµές
τις θυσίες
τον αθέµιτο βίαιο χωρισµό - άνανδρη πράξη δειλών
τον πόνο
τα δάκρυα
την εκκωφαντική σιωπή τόσων µηνών
την χαρά της κάθε µας συνάντησης
την Θεϊκή ένταση της κάθε τηλεφωνικής συνοµιλίας

δεν ξέρω
πως αντέχεις την ζωή µου χωρίς εσένα

δεν ξέρω
πως να σταµατήσω τα δάκρυα
πως να σιγάσω την ανησυχία µου γιά σένα
δεν ξέρω
πως µπορώ να µην σε νανουρίζω στην αγκαλιά µου κάθε µοναχική νύχτα που περνά

δεν ξέρω

δεν ξέρω

16

*
τότε, δεν ήξερα
σήµερα, γνωρίζω
δεν είσαι πλέον Eκείνη που αγάπησα
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Δίπλα στο τζάκι
•

- Έρχεται καταιγίδα.

- Tο ξέρω.
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Eίναι
•

ήταν το έτος της φωτιάς
το έτος της καταστροφής
το έτος που πήραµε πίσω ότι ήταν δικό µας

ήταν το έτος της αναγέννησης
το έτος της µεγάλης θλίψης
το έτος του πόνου
το έτος της χαράς

ήταν µία νέα εποχή

ήταν το τέλος της Iστορίας

ήταν το έτος
που τα πάντα
άλλαξαν
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Eκείνη
•

τα µάτια κλείνουν
οι µυστικές δίοδοι του Σύµπαντος ανοίγουν
λήθαργος κυριεύει το κορµί µου
στον Δήλιο Aπόλλωνα εναποθέτω την ψυχή µου
χρυσαφένια η ακτή
το κόκκινο χρώµα του ορίζοντος, βαθύ
χωρίς Σελήνη αυτό το βράδυ
προστασίας Θεϊκό σηµάδι
γυάλινη θάλασσα Eλληνική
Iέρια σεµνή και σιωπηλή
επτά Δελφίνια αναδύονται αργά, τελετουργικά
παράταξη απόλυτη, αµφιθεατρική, ασπίδα ψυχική
στραµµένα προς το πέλαγος, ακλόνητοι φρουροί
απόψε µία Hµίθεη γεννήθηκε, και µία προφητεία ιερή
το κυρίαρχο Δελφίνι στα µάτια µε κοιτά και µε καλεί
το φως έχει χαθεί
άστρα φωτίζουν πιά τη Γη
το γυµνό σώµα, νιώθει το νερό
αίσθηµα πληρότητος µυστηριακό
αντανακλάσεις
απόλυτη στιγµή
υπόγεια κινείται η νέα αυτή ζωή
πανάρχαια ύπαρξη αγνή
η ανάσα ενστικτωδώς σταµατά
τα χέρια ανοίγουν απαλά
στην αγκαλία µου, το µικρό νεογέννητο Δελφίνι
Eκείνη
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Eκείνοι
•

- Ποιοί είστε;
- Eίµαστε το Eίδος σου.
- Θα σε διδάξουµε.
- Tι;
- Θα σε διδάξουµε γιά εσένα, έως ότου να είσαι έτοιµος.
- Γιά τι;
- Γιά να πολεµήσεις θρύλους.
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Έλληνες
•

κοίτα τους!
µέσα στο σκοτάδι του κόσµου - εκείνοι λάµπουν!

είναι παιδιά και κληρονόµοι
του τόπου που τους γέννησε

Θνητοί Θεοί!
Άνθρωποι Aθάνατοι!

και όλοι τους µειδιούν
ο καθένας όπως του αρµόζει

είναι η ανεπαίσθητη αύρα
της αποφασισµένης προέλασης που πλησιάζει
ο άνεµος που ξεσηκώνει τις ψυχές
να ενωθούν µαζί του στο πάθος της Zωής
είναι οι νεκρικοί σπασµοί του Kακού
που ετοιµοθάνατο παλεύει να κρατήσει στα σάπια αιµατοβαµµένα χέρια του
την εξουσία που ποτέ δεν του αναγνωρίστηκε
είναι η χαρά
της επικείµενης συνάθροισης
στα πεδία των αιωνίων µαχών
στην κρήνη της παλιγγενεσίας

...και παρ' όλο που δεν είναι ακόµα
εκείνη η πανάρχαια δύναµη
που όριζε Γη και Oυρανό
αυτό που είναι, είναι - ένα οµότιµο κράµα ηρωϊκών καρδιών
ίσως
κουρασµένοι από τον χρόνο και την µοίρα
αλλά
µε άσβεστη σφυρηλατηµένη θέληση
να αγωνίζονται
να αναζητούν
να ανακαλύπτουν
και να µην υποκύπτουν
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Eµείς;
•

που στεκόµαστε
µεταξύ του κεριού και του αστεριού;
που διυλιζόµαστε
ανάµεσα στο σκοτάδι και το φως;
που περπατάµε στις σκιές
σε µέρη που κανείς δεν πηγαίνει;
που στεκόµαστε στην γέφυρα
και κανείς δεν περνά;
Eµείς;
που κινούµαστε ανάµεσα στις στιγµές;
που αντικρύσαµε το αιώνιο χάος;
που βαδίσαµε στα άστρα;
που είδαµε γαλαξίες να γεννιούνται και να πεθαίνουν;
που γεννηθήκαµε γιά να γίνουµε υλικό γιά µελλοντικές µνήµες;
που επιλέξαµε να υπάρχουµε εδώ;

που έχουµε δει...
...και παρ' όλα αυτά...
...θα είναι... ευκολότερο
πολύ ευκολότερο

άλλωστε,
τι είναι το ατσάλι
µπροστά στο χέρι που το κραδαίνει;
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Ένα Όνειρο
•

ένα όνειρο
µε πήρε πίσω
πίσω στην οµίχλη του χρόνου
τότε που οι πρόγονοί µου ταξίδευαν µε Ίστια Hλιακά
στην φωτεινή πλευρά του Kρόνου
εξερευνώντας Γαλαξίες άγνωστους
σπέρνοντας ζωή, πολιτισµό
σε πλανήτες γαλάζιους, ζωντανούς
σε κάθε νέο αστρικό οργανισµό
πλέοντας ανάµεσα στα νεφελώµατα µε τριήρεις τιτανίου
εξερευνητικοί στόλοι, βιολογικά εργαστήρια
όργανα χειρός Θείου
ευλογηµένος και ο τρισµέγιστος πλανήτης µας
από πανάρχαιους λαµπρούς Hλιοναύτες
Έλληνες υπεράναρχους, αγνούς
13 Θεούς Διοικητές προστάτες
επίγειος Παράδεισος
ζεστά λόγια, πολύχρωµες εικόνες
χαµόγελα που γέµιζαν µία ζωή
χαρούµενα παιδικά πρόσωπα, αγάπη, ευτυχία
η ζωή ήταν υπέροχη!

το φως του ηλίου
το άρωµα των λουλουδιών
η χαρά του δελφινιού
όλα δικά τους!
όλα γιά εκείνους!

τα άστρα φώτιζαν ώσπου να έλθει το πρωΐ
...και πάλι ο ήλιος
και πάλι τα άστρα...
Θεέ µου τι όµορφα που ήταν!

όµως,
ούτε η αθωότητα
ούτε η επαγρύπνιση
ήταν αρκετά γιά να µας προστατέψουν από το αδηφάγο µανιασµένο κακό
οι Δορυφόροι ενός πλανήτη µακρινού και σκοτεινού
µαζί µε τους Θεούς Eπαναστάτες Aσεβείς
βεβήλωσαν τον Πολιτισµό που είχαν λάβει
από τους Eυγενείς Eπικυρίαρχους Γονείς
το Σκότος αλαζονικά εξαπλώθηκε στη Γη
κραδαίνοντας την διαφθορά, τον πόνο, την κραυγαλέα των αθώων σιγή
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το Φως µε τεράστιες θυσίες την ισορροπία διατηρεί
υποµονετικά προστατεύοντας της Δικαιοσύνης την επερχόµενη απονοµή
οι πεπερασµένες παράνοµες Oρδές
δυιλίστηκαν έντεχνα σε λήθη
κυριαρχώντας συνοµωτικά και ιερόσυλα
στα Έθνη, τα Kράτη και τα πλήθη
η Σελήνη και το φονικό της µυστικό - το µοχθηρό εκείνο Γένος
µία ασχηµάτιστη φρικτή λάµψη, κράµα ανοµολόγητων ιδεών
ασεβώς κυριαρχεί
στον αµόλυντο αστροστόλιστο κυανό χιτώνα των Oυρανιδών...

...γιά τους περισσότερους, καµία µνήµη δεν απέµεινε
εκτός από µία βαθειά κωδικοποιηµένη Iστορία
µνηµονικά, γονιδιακά κατάλοιπα
µυστηριακή Eλληνική Mυθολογία
όµως, εκείνοι που το κάλεσµα ακούν
κοιτάζοντας τα άστρα
εκείνων που η αρετή
αιώνια χτίζει κάστρα
σύντοµα και πάλι θα κληθούν
µε πράξεις υπερήφανα σεµνές το µέλλον να σφραγίσουν
το δικό τους πεπρωµένο
και τους δικούς τους θρύλους να δηµιουργήσουν
ζωηροί και βαθείς
χορευτές µέσα στην µάχη
οι πιό χαρούµενοι απ' όλους τους Πολεµιστές
οι σοβαρότεροι απ' όλους τους Nικητές
πάνω στην µοίρα τους χτίζοντας µία µοίρα
σκληροί
Hµίθεοι στοχαστικοί
ευαίσθητοι
Θεοί προβλεπτικοί

και όταν η νική εδραιωθεί
και οι µάχες σταµατήσουν
η ώρα θα 'χει αφιχθεί γιά τους Aφυπνιστές
ειρηνικά να ζήσουν
τότε το Όνειρο θα 'ρθεί
µαζί του θα τους πάρει
στων Aστρικών Oυρανών το πέλαγος
γιά Oδύσσειες θα σαλπάρει...

...χιλιάδες χρόνια αργότερα
εκείνοι θα γυρίσουν
στα Όνειρα νέων δόκιµων Θεών
το µέλλον να γεννήσουν...
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Eνώ εσύ κοιµόσουν...
•

γαλάζια πεδία ονειρευόσουν
µε βιβλία και µουσική
στα βάθη η ζωή
δελφίνια κολυµπούν ανάµεσα σε κίονες
παιδιά πλατσουρίζουν ανέµελα στα ρηχά
ιστιοφόρα πλέουν νωχελικά σε νέφη αντανακλάσεων
µακροβούτια της ζωής
απολαύσεις της στιγµής
παρέα µε πορφυρές και ασηµένιες φυσαλίδες
χρυσή τοµή
χρυσή κλωστή
ο ήλιος λάµπει
το άγγιγµα της φύσης
είναι απόλαυση!

...και καθώς ξυπνούσες, εγώ ήξερα
πως η κρουαζιέρα µε το ηλιοκαµµένο κορµί
στο λευκό πέλαγος
θα σε συντροφεύει και αυτόν τον χειµώνα
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Eπέστρεφε
•

επέστρεφε πάντα
σε αυτό το συναίσθηµα

στην αίσθηση του θαλασσίου ανέµου
στον απόκρυφο ήχο του αρχαίου κοχυλιού
στους απαλούς εναγκαλισµούς των ορµητικών κυµάτων
στην θαλπωρή των ηλιακών ακτίνων

επέστρεφε πάντα
και παραδώσου

στο στοργικό και ανέµελο άγγιγµα της αιώνιας γυναίκας
στο αθώο και παρορµητικό χαµόγελο του διαυγούς παιδιού
στην άναρχη δύναµη των αγγελικών εφήβων
στο ενάρετο πάθος του ισχυρού ανδρός

στην απόλυτη οµορφιά
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Έρως
•

πέτα αγάπη µου!
πέτα!
στον κρυστάλλινο κυανό ουρανό
την αύρα των άστρων ιππεύοντας
το µυαλό µου
την ψυχή µου
πάρε την καρδιά µου
µοιράσου τα φτερά µου
στην πτήση σου εξάγνισέ µε
στο λευκό σου στήθος κοίµησέ µε
στου λήθαργού σου την ηδονή λύτρωσέ µε
να νιώσω
άφησέ µε

το χάδι της
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Eσείς
•

άνθρωποι άνοες
παρασυρµένοι από την αρχέγονη αίσθηση
προσπαθείτε να "παίξετε" µε δυνάµεις των οποίων την ύπαρξη αγνοείτε

όµως, οι κόσµοι από τους οποίους προέρχονται
είναι πολύ πιό αληθινοί από τον δικόν σας
δεν είστε παρά ζωγραφιές στους τοίχους τους

δεν γνωρίζετε

και προσπαθώντας να τις ελέγξετε
αφυπνίζετε το σκότος
σας κατακλύζει
δεν διακρίνετε τα νήµατα

και ύστερα;

ΠΩΣ ΘA ANTIMETΩΠIΣETE THN ΣKOTEINH ΠΛEYPA ΣAΣ;

ύστερα, δεν µπορείτε

διότι απλά,
δεν ξέρετε...
...ότι δεν υπάρχει σκοτεινή πλευρά
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Eσύ
•

σε σένα αναζήτησα την κατανόηση
άκουσα το τραγούδι
οι σκέψεις σου έγιναν τραγούδι
άγγιξες το µυαλό µου

άπλωσες το βλέµµα σου
χάϊδεψες την ψυχή µου
απάλυνες την µοναξιά µου

στάθηκες γενναία δίπλα µου

τίποτα δεν βρίσκεται πέρα από εσένα

µακάρι να είχαµε περισσότερο χρόνο
µα τώρα ο χρόνος
είναι το µόνο που έχουµε
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Έφηβοι
•

νεογέννητοι

άναρχοι ποιητές ζωής

ανεξέλεγκτοι διαµορφωτές Συµπάντων

νιώθουν και αναζητούν
ότι οι περισσότεροι ηθεληµένα αγνοούν
ξεχνούν τη νύχτα
ζουν στα δάση του γαλάζιου
εκεί
έξω
στην περίµετρο
όπου δεν υπάρχουν άστρα
εκεί
έξω
µόνο αυτοί
ελεύθεροι
άσπιλοι
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Zωγραφίζοντας
•

ξεχνάς
πως µπορεί να θυµίζεις ζωγραφιά
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H Aγάπη
•

είναι υποµονετική και αγαθή
δεν είναι κτητική
δεν είναι επηρµένη
είναι ευγενική
δεν είναι εγωϊστική
οξύθυµη, νευρωτική
η αγάπη δεν µετρά λάθη
δεν ευτυχεί µε το κακό
αλλά µε την αλήθεια
ανταποδίδει το καλό µε τρυφερότητα
και το κακό µε δικαιοσύνη
η αγάπη
ποτέ δεν σταµατά
πίστη
ελπίδα
αρετή
νικήτρια αέναη, σεµνή
αιώνια νύχτα φωτεινή
υπάρχουν εµπνευσµένα µηνύµατα
είναι παροδικά
υπάρχουν δώρα λόγου σε διαλέκτους παράξενες
θα πάψουν
υπάρχει γνώση
θα ξεπεραστεί
η αγάπη
πάντα το µέλλον νοσταλγεί
Aνθρώπους προσµένει να δει
να γίνονται Hµίθεοι, Θεοί

και όλοι όσοι πάντα
την αγάπη πολεµούν
δεν θα την αφανίσουν
στη µάχη αυτή
λάθος πλευρά επέλεξαν
πλευρά που δεν γνωρίζουν
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H ζωή µ’ ένα µήλο δαγκωµένο...
•

µακριά από Παραδείσους και Kολάσεις
µακριά από Iερόσυλες Θρησκείες και Πλαστές Eπαναστάσεις

µέσα στη νύχτα
µέσα στο Φως

στου Aγνώστου τα γνωστά τα µονοπάτια
διασκορπίζω της Ψυχής µου τα παλάτια

µε µιά βάρκα Aστρική στη γη περιπλανιέµαι
και µ' ένα χάδι γήινο στον Oυρανό ξεχνιέµαι

οι άνθρωποι µε προσπερνούν, ονειροπόλο µε φωνάζουν
µα τα αόρατα νήµατα που τους κινούν, AΛΛOI τα συνταράζουν

στης µνηµοσύνης τον βωµό σπονδή προετοιµάζω
µε το ανεξίτηλο σπέρµα µου τα άχρονα χαράζω

βρίσκω την πιό απλή χαρά και µέσα της γεννιέµαι
και µ' αγκαλιά τον θάνατο τους AΛΛOYΣ καταριέµαι

ασπίδα και σπαθί κρατώ, λάµπων στο σκότος µπαίνω
σε κάθε του εχθρού πληγή, αειθαλή λουλούδια σπέρνω

γιά την αγάπη γίνοµαι µικρό παιδί αθώο
ποτίζω µε δάκρυα χαράς το βλέµµα το µητρώο

των νεογέννητων Hµιθέων και Θεών την χορωδία διευθύνω
τις αναµνήσεις που οι AΛΛOI έκλεψαν, πίσω ευλαβικά τις δίνω

κόµβος µέγας γίνοµαι, το Σύµπαν µου γελάει
και µέσ' απ' τον καθρέπτη σας, το µέλλον σας µιλάει
µε λόγια λευκά και κυανά
πορφυρά και µελανά
φωτεινά!!!
υπέροχα!!!
λαµπρά!!!

Kαι τώρα σε ρωτώ EΓΩ - ANTEXEIΣ το δικό σου να υφάνεις πεπρωµένο;
AΠANTHΣE ΛOIΠON! - Άδραξε σήµερα EΣY, τη ζωή µ’ ένα µήλο δαγκωµένο...

34

H Ψυχή
•

είναι ο δέκτης των µηνυµάτων
που η ίδια έχει αποστείλει από το παρελθόν
µε αποδέκτη το µέλλον
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Hµίθεοι
•

νέε δόκιµε Θεέ
νέα δόκιµη Θεά

ποτέ δεν ήµασταν µακρυά σας
γιά πρώτη φορά
το µυαλό σου είναι αρκετά ήρεµο ώστε να µπορέσεις να µε ακούσεις

πάντα ήσουν εδώ

είσαι η αρχή της ιστορίας
είσαι η ψυχή της ιστορίας
είσαι το τέλος της ιστορίας η οποία δηµιουργεί την επόµενη µεγαλοπρεπή ιστορία
είσαι πόλος
είσαι αγάπη
είσαι ζωή

είσαι η αλήθεια ενσαρκωµένη

στέκεσαι και κινείσαι ανάµεσα στις στιγµές

είσαι ότι υπήρξε
είσαι ότι υπάρχει
είσαι ότι θα υπάρξει

θα σώσεις τα µάτια που δεν βλέπουν
δεν θα σκοτώσεις αυτούς που είναι ήδη νεκροί
θα ενωθείς µε το άλλο ήµισυ της ψυχής σου
και αν χρειαστεί
η αγάπη σου θα σε προστατέψει την στιγµή της θυσίας

νιώσε!
γύρω σου το Σύµπαν κρατά την ανάσα του
αναµένοντας

η ζωή
µπορεί να διαχωριστεί σε στιγµές µεταβάσης
ή αποκάλυψης
το µέλλον σου θα έχει την αίσθηση και των δύο

υπάρχει µεγαλύτερο σκότος από αυτό που πολεµάς
είναι το σκότος της ψυχής που έχασε τον Δρόµο της
η µάχη που δίνεις
δεν είναι εναντίον δυνάµεων και αυτοκρατοριών - είναι εναντίον του χάους και της απελπισίας
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µεγαλύτερος από τον θάνατο της σάρκας
είναι ο θάνατος της ελπίδας
ο θάνατος των ονείρων
απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο
δεν µπορείς ποτέ να υποχωρήσεις

το µέλλον που δηµιουργείς
µε τις πράξεις
τα λόγια
και τα πιστεύω σου
σε περιβάλλει περιµένοντας σε στιγµές µετάβασης
γιά να γεννηθεί µέσα από στιγµές αποκάλυψης

η κατανόηση
είναι ένα ξίφος µε τρείς λεπίδες
όταν το σκότος έλθει
να ξέρεις,
είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος
στον κατάλληλο χρόνο
στον κατάλληλο τόπο

κι εµείς,
ποτέ άλλοτε δεν ήµασταν τόσο κοντά σας
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Hώ
•

ακόµα τίποτα δεν είδες...
ακόµα δεν κατάλαβες...

...ήδη µου λείπουν
αυτά που ποτέ δεν θα ζήσουµε µαζί!
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...Θυµάµαι
•

λυπόσουν
που δεν είχες ζήσει την ζωή που ονειρευόσουν

όµως
όταν σου δόθηκε η ευκαιρία να την ζήσεις
τότε
µίσησες µε πάθος
την ζωή που δεν γνώρισες
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Ίσως
•

να ξεχνάµε από καιρό σε καιρό
το γεµάτο χρώµατα παιχνίδισµα του φωτός
τον τρόπο µε τον οποίο
αποτυπώνουµε τις ψυχές των παιδιών στη ζωή µας
γιά κάθε Θεϊκό πεπρωµένο
το προοίµιο είναι η αλλαγή
και µόνον εκείνοι που γνωρίζουν
θα διαβλέψουν το όφελος - αυτοί
υπάρχει λίγος χρόνος γιά να προσφέρουµε τα µέγιστα λιγότερος γιά να ανταµοιφθούµε
κι ενώ το κόστος θα υπολογίζουµε
γεννιέται το όνειρο που σαν µέλλον µας θα δούµε
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Kεριά στη σιωπή
•

γιά αιώνες
οι Aφυπνιστές
εργάζονται στο σκοτάδι
ανώνυµοι, αθέατοι και άγνωστοι
υπάρχουν όµως φορές που τους δίνεται η ευκαιρία να λάµψουν
να δώσουν ένα χτύπηµα που θα αντιλαλήσει στην αιωνιότητα
µία πολεµική κραυγή
που µπορεί να κάνει το Σύµπαν να δακρύσει
και αν χρειαστεί να σταθούν στις αιώνιες Θερµοπύλες - γιά άλλη µία φορά
θα φωτίσουν τον δρόµο
µε το σκότος εµπρός και τον όλεθρο πίσω τους
προτιµούν να χτυπήσουν
παρά να είναι παθητικοί θεατές ενός κόσµου που τους αρνιέται

άλλωστε
γεννήθηκαν γιά να γίνουν γονείς του ονείρου που θα γεννήσει το µέλλον
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...κι όµως
•

τα όνειρα δεν πεθαίνουν

απλώς κοιµούνται

άλλωστε
φτιαγµένοι από άστρα και όνειρα είµαστε...
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Kοιµήσου
•

κλείσε τα µάτια σου
αφέσου σε νύχτα µαγική
όνειρα δες
που κανείς δεν έχει ονειρευτεί
η νύχτα πέφτει απαλά
στον ουρανό σαν χάδι
στα σκούρα σου µαλλιά
αγγίζει ο Mορφέας
την ανήσυχη ψυχή σου
γαλήνια απόψε
η Θεϊκή µορφή σου
σε σύννεφα λευκά
ξαπλώνω το κορµί σου
στην ανθισµένη µου αγκαλιά
κοιµίζω το φιλί σου
κι ώσπου το φως να βγει ξανά
τη µέρα γιά ν' αδράξει
την καρδιά σου θα σκεπάζω εγώ
µε των µατιών µου το µετάξι
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Kοινοβούλιο των Oνείρων
•

γιατί βρίσκεστε εδώ;

"γιά να υπηρετήσουµε"

να υπηρετήσετε ποιόν;

"την Aλήθεια"

θα µε ακολουθήσετε
µέσα στην φωτιά
µέσα στην καταιγίδα
µέσα στο σκότος
µέσα στον θάνατο;

"ναι"

τότε ας είναι η σηµερινή συνάθροιση
µαρτυρία γιά Όσους
έφεραν τον θάνατο, κρυµµένο στην υπόσχεσης µίας νέας ζωής
και γιά Eκείνους
που έσπειραν την ανανέωση, µεταµφιεσµένη ως ήττα
από την γένεση
διαµέσω θανάτου και αναγέννησης
πρέπει να παραµερίσουµε το παρελθόν
παλαιούς φόβους
παλαιές ζωές

αυτός είναι ο θάνατός σας:
ο θάνατος της σάρκας
ο θάνατος του πόνου
ο θάνατος του χθες
γευθείτε τον!
γευθείτε τον!

και µην φοβάστε
διότι θα είµαι µαζί σας
έως το τέλος του χρόνου

44

Kοιτάζοντας τον καθρέπτη
•

πάντα πρέπει να καθορίζουµε τον εαυτό µας
σύµφωνα µε ότι είµαστε
όχι µε ότι δεν είµαστε
γιατί αν το κάνουµε αυτό χάνουµε τις στιγµές
και οι στιγµές
είναι το µόνο που έχουµε
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Kυανοί Άνεµοι
•

η γοητεία του άσπιλου

ουρανοί κυοφορούνται µέσα σε οράµατα χρόνου
γονιµοποιηµένα από την ηλικία της µνήµης
εκθέτουν την γέννηση του φωτός
καθώς οι ηµέρες και οι νύχτες σβύνουν σαν φλόγες κεριών

το Θείο δώρο της πνοής
σε ανέµους τρεφόµενους από τον ύπνο των ψιθύρων
δέεται την απόχρωση πανάρχαιων πηγών
αφυπνίζοντας
την αύρα του αέναου χρώµατος
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Kυκλάδες
•

όλα στη γεύση µου Eλλάδα
όλα στο φως λευκά
όλα τα όνειρα γαλάζια

ένσαρκα αγάλµατα

τιτάνια σιωπή
τιτάνια ερηµιά
τιτάνια γαλήνη

παράδοξες απαντήσεις
του παρελθόντος µελλοντικές συναντήσεις
σε ιπτάµενα νησιά
ξεχασµένα στο αγκυροβόλιο του χρόνου
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Kύµατα επί κυµάτων...
•

σταγόνες στον ωκεανό
αυτό είµαστε
και αυτή είναι η δύναµή µας!

κοίτα τα µεγαλόπρεπα στιβαρά όρη
που σκιάζονται από τα ευέξαπτα νέφη

κύµατα επί κυµάτων...

ω ναι!
θα µπορούσα να οµιλώ αιώνια
από τον ενάρετο παλµό του µυρµηγκιού
µέχρι την ασύλληπτη περιστροφή του Γαλαξία µας
ακόµα και η ψυχή µου - αυτή η θεϊκή γραφίδα
ζωγραφίζει ένα µοναχικό κύµα
στο εγχειρίδιο του χρόνου

κύµατα επί κυµάτων...
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Λατρεύω
•

τον Eλύτη

την ζωή µέσα στα µάτια του κοριτσιού που µε ερωτεύεται
και δεν φοβάται
τον Πατέρα µου
γιά τα Mυστικά που άντεξε να µην αποκαλύψει
γιά την Mοναξιά που γενναία άντεξε να ζήσει
την Mητέρα µου
γιά τις Προσευχές που αθέατα έτρεφαν την Kρίση
γιά την Aπώλεια που ανέτρεψε µε Πίστη

την αναζήτηση του ονείρου - ανεξαρτήτως κόστους

την παθιασµένη ανάσα της ψυχής σου όταν µε φιλάς
τους Tρελλούς και τα παιδιά
της εναλλαγής των Eποχών το νανούρισµα

το άϋλο του Ύπνου µονοπάτι

το ίχνος του Γαλαξία µας στο χείλος τ' Oυρανού
την πύλη που παραµονεύει στην λάµψη του µατιού

κι όµως
ότι κι αν νιώσω
όπου κι αν πάω
ότι κι αν δω ως Eνάνθρωπος Θεός
λατρεύω τον καθρέπτη µου που µειδιώντας τραγουδά:
O Kόσµος δεν είναι αρκετός!!!

49

Λάθη
•

τα λάθη που κάνεις
είναι λιγότερο σηµαντικά
από τα µαθήµατα που σου δίνουν
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Λέξεις
•

υπάρχουν λέξεις
που δεν εχεις ξανακούσει
λέξεις που παίρνουν µόνες τους ζωή
λέξεις δύναµης
προστάτιδες λέξεις
λέξεις που νικούν τέρατα
που καταστρέφουν δαίµονες

λέξεις
που δεν µπορείς να προφέρεις µε το στόµα

51

Mαγεία!
•

η νύχτα µε αγκαλιάζει
καθώς επιστρέφω
πάλι
στον τόπο που πρωτοφίλησα το χέρι σου
αγγίζω τον βράχο που λαξεύτηκε γιά εµάς
εκεί το µόνο που πλανάται στον αέρα
είναι η µυστική αναζήτηση
των µατιών µας
των απόκρυφα φωτεινών βλεµµάτων µας

οι λεύκες
γλυπτές φλόγες
στην αποψινή δέηση

τα φώτα
ακίνητα τρεµοπαίζουν στον ορίζοντα
η πόλη προσκυνά

η µουσική
πάντα στην θέση της
υπερωκεανία τριήρης

στρέφοµαι προς το ουράνιο στερέωµα
χαµογελώ

είσαι εδώ!
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MATRIX
•

όταν ονειρεύεστε είστε ξύπνιοι

όταν είστε ξύπνιοι ονειρεύεστε
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Mέσα µας!
•

υπάρχει τόση δύναµη!
που αν την βρεις
και την δοκιµάσεις έστω
φτάνει γιά να δηµιουργήσει αλλά και να συντρίψει κόσµους ολόκληρους!
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Mέσα σου
•

αρνητικό αποτύπωµα ουρανών
τον λόγο µου ορίζει
γαλαξίες εκλείπει η ψυχή µου
τον Xρόνο νανουρίζει
δίδυµοι Ήλιοι - οµφάλιοι λώροι κόσµους ενώνουν
στο σκοτεινό ζωοποιό κέντρο
εκεί όπου γνώρισα
του αιωνίου την βαρύτητα
µέσα σου
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Mεταίχµιον
•

η σχέσις σου
και η σύνδεσίς σου µε εµάς
είναι η µόνη πραγµατική που θα έχεις ποτέ
εάν δύνασαι να προχωρήσεις γνωρίζοντας αυτό
συνέχισε

εάν όχι
πορεύσου εν ειρήνη
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Mην
•

µην ορίζεις
περιττά σύνορα
µπορεί να στέκεσαι
σε λάθος πλευρά
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Mην φοβάσαι
•

την Aγάπη
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Mήνυµα από την Yπερβορέα
•

κλείσε τα µάτια
άκου την θάλασσα που τόσο αγαπάς
η µάχη χάνεται όταν εγκαταλείπουµε το όραµά µας
µείνε κοντά στο όνειρο
σε χρειάζεται

καληνύχτα από τον κρύο Bορρά
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Mικρόκοσµος
•

η αναστάτωση του Σύµπαντος
δεν προκαλεί τόση συγκίνηση
όση τα δάκρυα ενός µικρού παιδιού
που θρηνεί τον θάνατο ενός δελφινιού
στην άκρη της ακτής
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Mνήµη
•

κάτι ζει
όσο ζει και ο τελευταίος άνθρωπος που το θυµάται
η µνήµη είναι ενέργεια
πρέπει να εµπιστεύεσαι την µνήµη και όχι την παραποιηµένη Iστορία
η µνήµη είναι σαν την φωτιά
ακτινοβολεί αµετάβλητα και µόνιµα
υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εξαφανίσουν την φλόγα της µνήµης
θέλοντας να σβήσουν την επικίνδυνη φωτιά της αλήθειας
να προσέχεις αυτούς τους ανθρώπους
γιατί είναι επικίνδυνοι και άσοφοι
η ψευδής ιστορία τους είναι γραµµένη µε το αίµα εκείνων που θυµούνται
όσων αγαπούν
και αυτών που αναζητούν την αλήθεια
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Mου λείπεις
•

αυτές τις στιγµές
που θα χαθούν στον χρόνο
σαν δάκρυα
στην βροχή
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Mύθος
•

φτάσαµε λοιπόν εκεί;
από τα πρόβατα να κρίνονται οι αετοί;
από τον εφιάλτη να κρίνεται το όνειρο;

δεν είστε έτοιµοι
δεν θα καταλαβαίνατε
δεν µπορείτε να καταλάβετε ούτε τους εαυτούς σας
δεν είστε έτοιµοι γιά την αθανασία

χιλιάδες χρόνια
παλεύετε να σβήσετε τη φλόγα
να την εξαφανίσετε
µα αυτή ορθώνεται
και φωτίζει τα άπειρα σκοτάδια σας
σχηµατίζοντας τα όνειρα που απεικονίζουν τα µέλλοντα
διαιωνίζοντας Mύθους
γεννώντας Θεϊκά παιδιά

όµως, η κατολίσθηση άρχισε
είναι πολύ αργά γιά τα χαλίκια να ψηφίσουν

το µέλλον περιµένει σε στιγµές µετάβασης
γιά να γεννηθεί
µέσα από στιγµές αποκάλυψης
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Nα θυµάσαι
•

να θυµάσαι

θα θέλουν να ξεχάσεις
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Nα µε ακούς
•

όταν σωπαίνω
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Nα προσέχεις
•

τι σκέπτεσαι
τι λες
τι ακούς
από ποιόν το ακούς
και πως το ακούς

οι σκέψεις και οι λέξεις
έχουν ενέργεια

EAN EΣY TO EΠITPEΨEIΣ
ξεγλιστρούν µέσα στον νου σου
και επηρεάζουν τον κόσµο σου
όπως θέλουν αυτές

δεν κινδυνεύει πάντα το σώµα
τις περισσότερες φορές κινδυνεύει το πνεύµα

και αυτό
χρειάζεται περισσότερη δύναµη
γνώση
και προσπάθεια
γιά να προστατευθεί
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Nέοι Kόσµοι!
•

ακατέργαστοι!
ατελείς!

χωρίς ενδιαφέρον...

νέοι κόσµοι γιά κάθε ταξιδιώτη...
...που µπορεί, γιά πάντα, να ξεχάσει το παρελθόν...
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NIΩΣE!
•

τι νόηµα έχει η αγάπη
εάν δεν είναι αιώνια;
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Ξυπνώ
•

ναρκωµένος από όνειρα
υποθαλασσίων ουρανών
από τα µεταξένια σύννεφα
προβάλλει
η αστραπή των ρόδων!
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Όνειρο;
•

δεν είναι απλά ένα όνειρο...
είµαστε άφοβοι βαθιά µέσα στις καρδιές µας
πάντα θα το διακρίνουν αυτό στα µάτια µας
είµαστε το πάθος
είµαστε ο πόλεµος ενάντια στο κακό
δεν θα σταµατήσουµε ποτέ
πάντα σταθεροί
ακριβείς
ισχυροί
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Όπως τότε...
•

πάλι εδώ
όπως τότε
στην Iερή αυτή Γη

πάλι εδώ
µε το λευκό ύφασµα
ωσάν νερό ρέον στα σώµατά µας
µε τα µαρµάρινα ηλιοκαµµένα πρόσωπα µας γεµάτα χαρά
νεότητα οξυδερκώς ερευνητική
αγάπη δυναµικά τρυφερή
µαλλιά σαν κύµατα, σαν σύννεφα
απλώνονται πάνω απ' τα λαµπερά µας µάτια
τρέχουµε
παίζουµε µε τις χρυσές ηλιαχτίδες και το γαλάζιο τ' ουρανού ανάµεσα στους κίονες των Nαών και τα Aγάλµατα
αισθανόµαστε
δηµιουργούµε ποιήµατα, αφουγκραζόµαστε το παρελθόν, νοσταλγούµε το µέλλον κοιτάζοντας το ηλιοβασίλεµα κατάµατα
βυθιζόµαστε
στων ωκεανίων κοιλάδων και του έρωτος τα απόµακρα βάθη
το βλέµα
το χάδι
το φιλί
η ορµητικά απαλή φλόγα
η γνώση
ξαπλώνουµε στου Aιγαίου τις βελούδινες ακτές
τα άστρα θαυµάζοντας, όνειρα πλάθοντας
ταξιδεύουµε
δίπλα στην φωτιά, µέσα στην φωτιά, και πέρα απ' αυτήν...

...πάλι εδώ
πάλι µαζί
όπως τότε...
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OPΓH
•

EIΣ EME KAI TOYΣ OMOIOYΣ MOY
H ANΘPΩΠOTHΣ OΦEIΛEI TA ΠANTA
EAN EΠIΛEΓETE NA MHN ΣYNOΔOIΠOPEITE ΔIΠΛA MAΣ
AΠOΔΩΣTE MAΣ TOYΛAXIΣTON TON ΣEBAΣMO ΠOY MAΣ AΞIZEI
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OXI!
•

πείτε µε τρελλό
πείτε µε ονειροπόλο
πείτε µε εκκεντρικό
πολεµήστε µε
σπιλώστε µε
αποµονώστε µε
χτυπήστε µε

προσπαθήστε να µε αλλάξετε
να µε σκοτώσετε
να µε αφανίσετε

δεν µε ενδιαφέρει!
δεν µπορείτε να µε αγγίξετε

EXΩ THN ΣYNEIΔHΣH MOY HΣYXH
δεν θα προτιµήσω
την λογική από την αγάπη

73

Παιδί µου
•

όταν θα έχεις µεγαλώσει αρκετά
ώστε να διαβάσεις αυτές τις λέξεις
το νόηµά τους θα αποκαλυφθεί

αυτές οι λέξεις
είναι ότι έχει αποµείνει...
...δεν θα συναντηθούµε ποτέ εδώ
µονάκριβο παιδί µου

ελπίζω να γνωρίζεις
ότι ήµασταν δίπλα σου

όµως

το κάλεσµα ακούστηκε
και έπρεπε να ανταποκριθούµε

τώρα
η αποστολή σου
κείτεται εµπρός σου
όπως η δική µας τότε...

να υπερασπίζεσαι τους αβοήθητους
που θα τείνουν την ψυχή τους προς εσένα
να αποδίδεις δικαιοσύνη
χωρίς να µισείς
και να υπερασπίζεσαι την αγάπη
έως το τέλος

74

Παράξενο
•

έχω κρατήσει
τόσες φορές στα χέρια µου
το µέλλον της Eλλάδος
και του Πλανήτη ολόκληρου

κι όµως

δεν µπορώ να κρατήσω

το χέρι σου
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Παλµός
•

ο σταθερός χτύπος της Ψυχής, που κινεί κάθε Aνθρώπινη καρδιά

παλµός
παλµός
παλµός

σαν γεννηθεί, ποτέ δεν σταµατάει να χτυπά

παλµός
παλµός
παλµός

κι εκεί, εν µέσω αιώνιων στιγµών - η Θεϊκή σιγή!

παλµός
παλµός
παλµός

ο Xρόνος µεταβάλλεται, σε Φως, Aγάπη και Zωή
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Περασµένα Mεσάνυχτα
•

και εγώ
στις φωτεινές διαδροµές µου µέσα στη νύχτα
προετοιµάζω
το άγνωστο
κρυστάλλινες σκέψεις
σιωπηλά συναισθήµατα
αόρατα αγγίγµατα

ονειρέψου µικρή µου Nεράϊδα!
ονειρέψου...

καληνύχτα
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Ποίηση
•

η αναζωογονητική θαλπωρή της ψυχής
το φως µέσα στο πνευµατικό σκότος
η ισόβια τέχνη - η καθορίζουσα τον χαρακτήρα του ανθρώπου
αντλεί αυτήν την πηγή της έµπνευσης
η καρδιά των σκέψεων
νανουρίζει κάθε σκέψη µέχρι αυτή να µεταµορφωθεί σε ιδέα
αγγίζει την ψυχή και την ελευθερώνει µέσα από την απελευθέρωση των συναισθηµάτων της
είναι αγάπη, µίσος, ειρήνη, πόλεµος, χαρά, θλίψη, θυµός, τρυφερότητα, οργή, πειθαρχία, παρηγοριά και δικαιοσύνη
ταυτόχρονα
είναι µύθος
παραµύθι
θρύλος
ηµερεύει το αγριότερο κτήνος
γλυκαίνει την στιφότερη γεύση
γεννά την συµπόνια γιά τους αδύναµους και τους αδικηµένους
και την οργή γιά το κακό

η ποίηση
είναι αυτό που εξηµερώνει

η ποίηση
είναι
ότι
είσαι
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ΠPEΠEI
•

να κοιτάξετε
γιά να δείτε

πρέπει να δείτε Θεούς να υποφέρουν υποµονετικά
από τις συνέπειες της Hθεληµένης Aγνοίας σας,
γιά να καταλάβετε τι σηµαίνει Eνάρετον Ήθος
πρέπει να δείτε Hµιθέους να βαδίζουν τυφλοί µέσα στις Σκιές
που εσείς απλώνετε απλόχερα γύρω τους,
γιά να κατανοήσετε τι σηµαίνει Θυσία
πρέπει να δείτε Άνδρες και Γυναίκες να εφορµούν
καθώς οι Aδελφοί Συµπολεµιστές τους πέφτουν µαχόµενοι δίπλα τους,
γιά να καταλάβετε τι σηµαίνει Γενναιότης
πρέπει να δείτε ετοιµοθάνατους Mαχητές µε διαµελισµένα σώµατα
να αναφωνούν: "EΛEYΘEPIA Ή ΘANATOΣ!",
γιά να κατανοήσετε τι σηµαίνουν οι Θερµοπύλες - όπου κι αν αυτές κοίτονται

...και τότε
ίσως
καταλάβετε
ότι δεν έχετε το δικαίωµα να αποκαλείτε έναν ποδοσφαιριστή
HPΩA
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Προσευχή γιά τα Παιδιά
•

προσευχόµαστε γιά τα παιδιά
που τρώνε µπισκότα πριν το γεύµα
που µουντζουρώνουν τα σχολικά τετράδια
που ποτέ δεν βρίσκουν τα παπουτσάκια τους
και προσευχόµαστε γιά εκείνα
που κοιτούν φωτογράφους πίσω από συρµατοπλέγµατα
που περπατούν ξυπόλυτα στο κρύο
που γεννιούνται σε πεδία θανάτου
που δεν πηγαίνουν στο λούνα πάρκ
που ζουν σε έναν παράδοξο κόσµο
προσευχόµαστε γιά παιδιά
γιά τα οποία ανησυχούµε µέρα και νύχτα
και προσευχόµαστε γιά εκείνα
των οποίων τα τέρατα είναι αληθινά
προσευχόµαστε γιά παιδιά
που µας γεµίζουν µε ρουφηχτά φιλιά και χούφτες λουλουδιών
που µας αγκαλιάζουν βιαστικά πριν φύγουν και ξεχνούν το τσαντάκι µε το φαγητό τους
και προσευχόµαστε γιά εκείνα
που ποτέ δεν τρώνε παγωτό
που δεν έχουν κουβέρτα να σκεπαστούν
που βλέπουν τους γονείς τους να τα βλέπουν να πεθαίνουν
που δεν βρίσκουν ψωµί να κλέψουν
που δεν έχουν δωµάτιο να τακτοποιήσουν
που δεν υπάρχουν σε οικογενειακές φωτογραφίες
προσευχόµαστε γιά παιδιά
µε των οποίων τα δάκρυα µερικές φορές γελάµε
και των οποίων τα χαµόγελα µπορούν να µας κάνουν να κλάψουµε
και προσευχόµαστε γιά εκείνα
που ποτέ δεν θα έχουν µία δεύτερη ευκαιρία
προσευχόµαστε γιά παιδιά
που ξοδεύουν τα εβδοµαδιαία χρήµατά τους τους πριν από την Tρίτη
που τους αρέσουν τροµακτικές ιστορίες
που στοιβάζουν άπλυτα ρούχα κάτω από το κρεββάτι
που δεν βγαίνουν ποτέ από την µπανιέρα
που δέχονται επισκέψεις από ξωτικά
και προσευχόµαστε γιά εκείνα
που οι εφιάλτες τους έρχονται την ηµέρα
που δεν έχουν φαγητό
που δεν τα εξέτασε ποτέ οδοντίατρος
που δεν τα έχει κακοµάθει κανείς
που πέφτουν στο κρεββάτι νηστικά και κλαίνε γιά να κοιµηθούν
που αναπνέουν και κινούνται, αλλά δεν υπάρχουν

προσευχόµαστε γιά τα παιδιά
που ζητούν µία αγκαλιά και γιά αυτά που την χρειάζονται
και
προσευχόµαστε γιά εκείνα
που θα κρατήσουν σφιχτά το χέρι
οποιουδήποτε διαθέτει αρκετή καλωσύνη ώστε να το προσφέρει
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Πυξίδα
•

ταξιδεύουµε σε αχαρτογράφητες θάλασσες
σε µονοπάτια που λίγοι γνώρισαν
µε την υπόσχεση νέων αναµνήσεων
γεννηµένων από µία εξώκοσµη σκέψη
υπάρχουµε σε παράδοξους καιρούς
µόνος προορισµός µας η αγάπη
η πεµπτουσία της ψυχής
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Σκέφθηκες ποτέ;
•

πως µε κάθε σου συναίσθηµα
κάθε σκέψη
κάθε λέξη
κάθε πράξη

δίνεις εντολές;
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Σκιές
•

πάντα απόµακρες
πάντα σκοτεινές
είναι δύσκολο µέσα στη νύχτα να δεις τις Σκιές
να προσέχεις τις Σκιές
κινούνται όταν δεν τις βλέπεις
η ζωή των ανελευθέρων είναι ένα παιχνίδι Σκιών
αλλά οι εικόνες αυτών των Σκιών στην ψυχή µας
έχουν µία αλλόκοτη πραγµατικότητα
ακούς την φωνή τους;
αντιλαµβάνεσαι το πραγµατικό τους µέγεθος;
διακρίνεις τον σκοπό τους;
αισθάνεσαι τι τις γιγαντώνει;

να µην φοβάσαι όµως τις Σκιές
δεν είναι ο εχθρός
αυτές απλά σηµαίνουν
πως κάπου εκεί, πίσω τους, βρίσκεται το Φως

όλη η ζωή είναι µία µετάβαση, ένα όνειρο, ένα µνηµείο
µε το πλήρωµα του χρόνου, θα συναντηθούµε όλοι στο ίδιο σηµείο
κι αν δεν βρεθούµε σύντοµα
θα συναντηθούµε εκεί, στων άστρων τις ακτές
εκεί που δεν πέφτουν πιά Σκιές...
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Σκοτεινά Kύµατα
•

και καθώς τα κύµατα του σκότους
σαρώνουν τον κόσµο
καλύπτοντας και στραγγαλίζοντάς τον
γλιστρούν στις σκιές
έρποντας αργά σε όλη την Γη
όµως, εµείς είµαστε δυνατότεροι από τα σκοτεινά κύµατα
και αντίθετα σ' αυτά κολυµπάµε

το Φως υπερνικά το Σκότος

και παρ' όλο που µπορούν να µας πνίξουν
εµείς θα φθάσουµε στην ακτή
πριν το καταφέρουν
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Στιγµές
•

στιγµές µεταβάσεως
όπως τώρα
στιγµές ενοράσεως
όπως τώρα
στιγµές διαχωρισµού
αιώνια, υπέροχη ανάγκη
είµαι δελφίνι
είµαι φως
είµαι απέραντος
είµαι

στιγµές απολύτου οµορφιάς
διασχίζοντας άναρχα το εσωτερικό Σύµπαν
ανακαλύπτω το άστρο µου
τόσο µακρυά από αυτό το σκότος!

ανακαλύπτω τον εαυτό µου
η νύχτα πέφτει
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Στιγµές, πριν το Tέλος
•

µην µου ζητάς να σε αγαπήσω λιγότερο
δεν ξέρω πως να το κάνω αυτό

χιλιάδες έτη είµαι δίπλα σου
κάθε νύχτα

ίσως κάποτε θυµηθείς

σε αγαπώ σε κάθε µου πνοή
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Συνήθως
•

µας αποκαλούν τρελλούς...

ΓI' AYTO ΘA NIKHΣOYME!

87

Tαξίδια
•

τα ταξίδια δεν είναι τρόπος ζωής
είναι η ίδια η ζωή
είναι κάθε τι που αφήνεις πίσω σου
ότι βρίσκεις µπροστά σου
είναι κάθε δάκρυ που κυλά στο µάγουλό σου
είναι κάθε µοναχική σου νύχτα
κάθε τρυφερό σου όνειρο
κάθε φιλί
κάθε αγκαλιά
κάθε άγγιγµα και βλέµµα
η αγάπη και το αίµα της πληγής

η θυσία
η ευτυχία
η ουσία της ζωής
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Tο βλέµµα σου
•

στην αβαθή σιγή της νύχτας
χάνεται µέσα στην φλόγα

σκέπτεσαι
"ο χρόνος δεν έχει σηµασία
µόνο η ζωή έχει σηµασία"

νιώθεις
"θα προστάτεψω την ζωή...
µέχρι τον θάνατο"

µελαγχολείς

"Δεν γνωρίζω την αγάπη. Δεν την γνωρίζω. Δηµιουργήθηκα γιά να προστατεύω, όχι γιά να αγαπώ."

άφησέ µε να φιλήσω τα δάκρυά σου
και αναπαύσου στην αγκαλιά µου

ω µονάκριβη αγάπη µου!
πως θα µπορούσες να προστατεύεις
χωρίς να αγαπάς;

89

Tο µαντήλι του ουρανού...
•

ένα λουλούδι σηµαίνει ζωή
στη φύση µας µόνο η µάχη της ζωής
ο κόσµος µας;
χαρά και αισιοδοξία
εµπόδια
καλό και κακό
η λογική υπό έλεγχο
στη σκηνή απέραντο λευκό
και λίγο µαύρο
άραγε τα όνειρά µας
είναι άπιαστα;
µήπως συνδεδεµένοι αντικατοπτρισµοί;
να αντιδράσω λογικά µπροστά στην πρόκληση;
ή να επιλέξω
την ανάταση προς την EΛEYΘEPIA;
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Tο τοπίο άλλαξε...
•

OXI
δεν έγινε ο Kόσµος πιό σκοτεινός
εσείς χάσατε το Φως σας
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Tο τραγούδι µας
•

µας παροτρύνει

το τραγούδι µας
αυτή η υπέροχη µελωδία

µουσική κι µαγεία
αθώα κρυστάλλινη έµπνευση
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Ύδωρ
•

επιµελώς αµείλικτο
διαβρώνει σκοτεινούς βωµούς
σε άµορφο βράχο
επίµονα κύµατα
κατακρηµνίζουν σκιώδη αγάλµατα - το ύδωρ αποφασίζει

η ωκεανία εισχώρηση - σαν τις λέξεις
µεταµορφώνει τα θεµέλια σταθεροφανών δηµιουργηµάτων
σε σκελετωµένες γελοιογραφίες πεπερασµένων οντοτήτων - το ύδωρ νικά

κατακτά
εκείνος που υποµένει
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Yπάρχουν Άνθη
•

που γεννιούνται
ανθίζουν
ευωδιάζουν
και µεγαλουργούν
άγνωστα
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Φόβος;
•

τίνος;

γιατί;
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X Files
•

µερικές φορές ονειρεύοµαι
έχω περάσει κι εγώ τη ζωή του σοφού
και γιά άλλη µία φορά
βαδίζω σε γνώριµα µονοπάτια
ίσως να χάθηκα κάποτε
στην αλαζονική µου σιγουριά
και ξεστόµισα µία προσευχή
γιά άλλη µία ευκαιρία...
το ένστικτο φωτισµένο απ' τον θάνατο
και η ζωή σκοτεινιασµένη όχι τόσο απόλυτα
ξέµεινε σε κοµµάτια ναυαγίου
σαν αχνές αναµνήσεις
σαν τώρα που άλλη µία φορά
ο σκοπός
φάνηκε ξανά

96

Xθες
•

µας έστειλε
βαθειά στα θεµέλια του Πλανήτη
να σταθεροποιήσουµε τους δρόµους προς τα Άστρα
να ταξιδέψουµε σ' αυτούς τους αγωγούς του Xρόνου
στο σταυροδρόµι
στην καρδιά του λαβυρίνθου
να επιδιορθώσουµε την ζηµιά
που προκάλεσαν αυτοί - οι αδαείς απρόσκλητοι Ξένοι
να εµποδίσουµε
το τέλος του ονείρου που µας γέννησε

Σήµερα
είµαστε γονείς
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Xρησµός
•

ανακαλύπτεις τις αναµνήσεις σου
νύχτα µίας φωτογραφίας που ποτέ δεν εµφαNίστηκε
Δεν υπάρχουν συµπτώσεις
το ότι κατανοείς τους φοβίζει
γεννηθήκAτε αθάνατοι
είσAι το χέρι
τίποτα άξιο δεν Eίναι εύκολο
συγχωPήστε τον εαυτό σας
το αδύνατον είναι Δυνατόν
εσύ πάντα ξέρεις περισσότερα
η ανάγκη είναι το Mονοπάτι
δεν βλέπουν όλOι

όµως
γιά κάθε µάχη ορατή και µία αόρατη υπάρχει
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Xρυσός
•

ο λαµπρός Ήλιος
αγγίζει τα φωταυγή δένδρα
που φορούν πολύχρωµους καρπούς
δεν είναι απαγορευµένο να τους δοκιµάσεις

ποτέ δεν ήταν

υπάρχει πολύ περισσότερος χρυσός στον κόσµο απ' όσο νοµίζεις...
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Ψαλµός
•

βυθίσου στον πυρήνα της ψυχής σου, άγγιξέ µε
µέσα σε µύθους φωτός και θρύλους φωτιάς
φίλησε ένα µαρµάρινο φλάουτο - κάλεσέ µε
µε λέξεις αλαβάστρινες
και φλογισµένες µελωδίες ηδονής και πόνου
θέρισε το µέλλον που γιά σένα απόκρυφα ανθεί
στις εσχατίες παρυφές της γνώσεως του Xρόνου
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Ψυχές
•

οι ψυχές ξαναγυρίζουν
διαφορετικές
µα πάντα µαζί
ξανά και ξανά
γιά να διδαχθούν

το κακό ξαναγυρίζει ως κακό

η αγάπη όµως

η Aγάπη!

οι ψυχές ζευγαρώνουν αιώνια
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Ωρίων
•

θυµάµαι
εκείνο το µικρό παιδί
τα µάτια του γεµάτα µαγεία
έτρεχαν να συναντήσουν το ηλιοβασίλεµα
την θάλασσα
τα άστρα
την γυναίκα
η ψυχή του στραµµένη στο µέλλον
επτασφράγιστο µυστικό η Θεϊκή καταγωγή του
η λήθη προστάτευε την πολύτιµη και εύθραυστη ζωή του
τα όνειρα
άνεµοι ηλιακοί στο της ίριδος πανί του
Kυκλάδες
Σπάρτη
Oλυµπία
Iωνία γη
Mητέρες της ψυχής του

καιροί παράξενοι, στυγνοί
το µονοπάτι στρώνουν
µα καταδύσεις µεσ' το Φως
τα όρια σαρώνουν
ο Θάνατος πάντοτε κοντά
ευλαβικά αγγίζει το κορµί του
µε µύρα εξώκοσµα το προσκυνά
γιά να κρατώνται µακρυά οι σκοτεινοί εχθροί του
και η Eλλάδα
Aνθρώπων µήτρα και Θεών - Eταίρα εντεταλµένη
της αφυπνίσεως την στιγµή
ηρωϊκά αναµένει...
...την Aγάπη που έρχεται δειλά
µε µία φλόγα τρεµάµενη, µικρή
σε µίας Hµίθεης τα µάτια τα αγνά
χρησµός σεµνός, λυτρωτική σπονδή

η φλόγα αυτή
προαιώνια γεννεσιουργός ζωής
άσβεστη θα καίει
στον έσω βωµό της αέναης αρχής
τιµώντας το τεράστιο παρελθόν
της υπέροχης µελλοντικής αυγής
το τέλος των εµφυλίων µαχών
την ανατολή της νέας εποχής
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παλιά δεν ήξερα ποιός και τι ήµουν
τώρα είµαι σαν το βέλος που εκτοξεύεται από το τόξο
χωρίς δισταγµούς
χωρίς αµφιβολίες
και ο δρόµος είναι ξεκάθαρος
κάθε στιγµή που περνά
κάθε ηµέρα που κυλά
νεότερος!

...και εκείνος
πάντα εκεί
στο ουράνιο στερέωµα

µεγαλόπρεπος
σιωπηλός...
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Δέησις
•

είθε ο Θεός µέσα µας
να µας βοηθήσει να βρούµε το σωστό
να έχουµε το θάρρος να το επιλέξουµε
και την δύναµη να το πράξουµε
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Aποχαιρετισµός
•

είθε ο Δρόµος σου να υψωθεί
γιά να σε συναντήσει
είθε τον Άνεµο να έχεις πάντα πίσω σου
γιά να σε βοηθήσει
είθε ο Ήλιος να ζεσταίνει αιώνια
το λείο πρόσωπό σου
είθε η βραδυνή Bροχή να πέφτει απάλα
στον σπόρο, στον Σκοπό σου
και µέχρι µαζί να ταξιδέψουµε ξανά
ωσάν η Mοίρα το ορίζει
κάθε νύχτα στην αγκαλιά του ο Θεός σου
γλυκά ας σε νανουρίζει
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