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                α. 

 

πιρα μια βακειά ανάςα 

αζρα που ζρχεται από μακριά 

εκεί όπου βρυχϊνται των ανζμων οι βράχοι νθςί 

είςοδοσ ςτισ μικρζσ ομίχλεσ αγκαλιά να διαλφεται   

με βακειά ειςπνοι  

αζρα που φζρνει 

νυκτερινι πλοιγθςθ ςε ςκθνζσ άναυδεσ 

τον άλλο κόςμο των βράχων που ςυνομιλοφν 

με τον άνεμο να τουσ γδζρνει 

αζρα που ξεροςταλιάηει ςτισ ψθμζνεσ  ξερολικιζσ 

όπου ριπζσ καταιγιςτικζσ ςε μια δίνθ μθνυμάτων 

φυςάει πάνω από τθν κάλαςςα και ξεςθκϊνει 

μζγα βουθτό τραγοφδια αιςκιςεων πλεγμζνων  

ςτο νθςί πάνω ςτθν άμμο τθσ κλεψφδρασ  

αμμοκφελλα  ονειροδαρμζνθ  

ψυχζσ 

 





 

 

 

περπατάω ςτον βυκό του γαλάηιου 

τα βράχια ψιλι άμμοσ του ανζμου 

περιιγθςθ εν πλω κραυγι ςτθν ομίχλθ   

φεφγω ςτο βάκοσ με μια ειςπνοι  

χαμζνοσ ςε δίνθ 

μια κι ζξω 

νθςί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                β. 

 

είςαι κι εςφ ςτο νθςί 

εκεί ο αζρασ θγείται    εκμαιεφει τα βράχια 

εγγράφει νζεσ ςκζψεισ φαράγγια δφναμθσ 

όπου βγαίνουν ελεφκερεσ ςυνκζςεισ  

πλεξοφδων λζξεων και ςυνειρμϊν μετάβαςθ 

ςε περίοδο περίςκεψθσ και τρζλασ θ περιπλάνθςθ 

ξενάγθςθ ςε άγνωςτεσ λζξεισ κεοφσ ακατάλθπτουσ 

όντασ το μάγμα ςτερεοποιθμζνο ςε μιαν ανάςα ζμπυρθ 

γνϊςτθ των άνιςων διαδρομϊν   

να φζρνουν τθν επόμενθ ςκθνι εκπνοισ ςε άπνοια 

 

όταν διάλεξα νθςί Μαρία τθν πιρε ο άνεμοσ και τθν 

ςικωςε ολόκλθροσ κόςμοσ λογοτεχνίασ άνοιξε μπροςτά 

μου να κλείνω τα βιβλία το ζνα μετά το άλλο να μθν με 

απορροφιςουν μζςα τουσ ςελίδεσ ςελίδεσ διείςδυςθ  

γεμάτεσ υπονοοφμενα γεια ςου Μαρία και διάλεξα το 

επόμενο όνομα όταν μου ζδωςεσ τον χάρτθ  να 

τοποκετθκϊ ςτο νθςί ςφννεφο άνεμο     λζξθ   ςτθ   λζξθ 



 



 

                 γ. 

 

είςαι κι εςφ νθςί    αζρασ των βράχων 

μόλισ που αποβιβάςτθκεσ ςτθ γραφι  

αλλόκοςμοσ βρυχθκμόσ παφλαςμόσ ζκρθξθ  

κυκλάδεσ όνειρα με διαπαςϊν κοχφλια άγγιγμα μια παραλία 

παλίρροια μυρωδιζσ             αζρασ ονείρων 

υπόςχεςθ που ςου δίνει το νθςί 

είναι πάντα ϊρα για βουτιά    

υπάρχει πάντα ζνα νθςί ςτον ορίηοντα 

μζςα ςτον άγριο άνεμο αναςαίνω  

αναγνωρίηοντασ τισ καταιγίδεσ 

ελευκερία 

 

 

 

 

 

 



 



  

                δ. 

 

αλλαγι πλεφςθσ πζτρα περίπτυξθ           

ατμοπλοϊκι ι  διαδικτυακι  ςφνδεςθ       

ςπάνια ςυνομιλία 

γι’ αυτό κάποια νθςιά  

φεφγανε ςε άτακτουσ κυματιςμοφσ  

ενϊ άλλα αλαφροΐςκιωτα χανόντουςαν 

ςε ςυνεχι αναμζτρθςθ με τισ βουνοκορφζσ  θ ανάςα 

μου πιρε τον αζρα μου  

που αφινει τα όνειρα  χωρίσ φακοφσ  

να βρίςκουν τα δικά τουσ μονοπάτια  

τισ νυχτερινζσ ϊρεσ περιδιαβάηοντασ νθςί 

από νθςί ςε νθςί  ςφννεφο που χάνεται ςτον αζρα 

 

 

 

 

 



 



 

                ε. 

 

ζτςι  ςτο νθςί             

αλλά όπωσ πάλι είπεσ κι εςφ 

ιμαςταν μαηί κάπου      οράματα οπωςδιποτε  

πάντωσ ναι ιπτάμενεσ οφκαλμαπάτεσ  για το ταξίδι  

οπταςίεσ να υφζρπουν υπολογιςτζσ ραντάρ διαδίκτυο 

οκόνθ αποβίβαςθ αοριςτία  υπερβολι εκπνοι 

ςτθ μζςθ του πουκενά ιμουν νθςί λοιπόν 

ανεμονθςίδα πλοιγθςθσ  ςτθν κορυφι του κόςμου 

να ςε παίρνει και να ςε φζρνει    δυνατόσ αζρασ 

ςτθν κρυφι πλευρά πάνω ςτον άνεμο ςτθ ςιωπι 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

                στ. 

 

για όλα φταίει ο άνεμοσ 

άςκθςθσ επί χάρτου το νθςί 

παίρνω τισ λζξεισ μου και  φεφγω 

όπωσ και άλλεσ γνωςτζσ αγράμματεσ  λζξεισ 

πίςω ςτουσ δρόμουσ τθσ αυτοκίνθςθσ μανίασ 

με ςκζψεισ άλλων λζξεισ  

θ εκπνοι δεν είναι πάντα τζλοσ διαδρομισ 

μπορεί όμωσ να γίνει το παιχνίδι 

 

 

 

 



 



 

                 ζ. 

 

ζτςι είπεσ κι ζγινεσ νθςί  

ςτθ γραφι που ειςπνζει εικόνεσ κι αιςκιςεισ άμετρεσ 

που φζρνει ςτον φπνο το νθςί ολόκλθρο   αερικό 

γεμάτο παρελκόν και μζλλον  

οι νεκροί μου ηωντανοί    αζρασ πολφσ 

κι οι ηωντανοί ςτο όνειρο τραπζηι μαηί 

 

το νθςί είχε ακόμθ και δζνδρα  

ςτο νθςί ζβριςκεσ αεροδιαδρόμουσ απογείωςθσ 

ζνα με το νθςί ςε ρυκμοφσ ερωτικοφσ 

το νθςί όπωσ κιποσ κείμενο ςφννεφο 

ανεμοςτρόβιλοσ 

 



 



 

                η. 

 

ξαφνικά ςυκζμελα και κατά ςυρροι  καταςτροφι 

ςαρϊνει το νθςί που φζρνει  

φλόγεσ που χορεφουν πανικό 

να ςου κόβεται θ ανάςα ςτο κενό  

ζνα νθςί ςταχτί ςτθν μζςθ του ονείρου νεκρό  

νθςί εφιάλτθσ ςτο γκρεμό 

 

λζνε πωσ φταίνε τα δζντρα  

κι ο αζρασ που φζρνει  

μυςτικζσ ςυνομιλίεσ τθσ φφςθσ  

 

καμζνο  ξθμζρωμα  ςτο νθςί απνευςτί και ςταχτί 

 



 



 

                θ. 

 

θ εκπνοι  

το νθςί ξεςθκϊνοντασ 

βόμβο βακφ ςυμπαντικό 

πνοι ςτο κρόιςμα των λζξεων εκείνων 

που μου φζρνουν  

νθςί ςτο νθςί  τον αζρα  που ειςπνζω λζξεισ εκκίνθςθσ  

προπομποφσ   περιιγθςθσ       βακειάσ ανάςασ 
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