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13 • Απεταξάμην

14 • Τα τέσσερα σημεία 
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42 • Ο κύκλος των 
χαμένων παραδείσων

43 • Ο σολίστας 

44 • Σκορπιός

45 • Ρέκβιεμ

46 • Αυτοάνοσο μυστήριο 

47 • Επικήδειος

48 • Παράδοση

49 • Ανεκπλήρωτο

50 • Γράμμα σε ξένο 
εαυτό

περιεχόμενα



στον μικρό Κωνσταντίνο



ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς

Ψαλμός 35:10
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Απεταξάμην

Πριν το βάπτισμα ζητούσα αναδόχους
Τώρα χαρίζω τo όνομά μου
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Τα τέσσερα σημεία  
της σταύρωσης

Σ’ ένα κελάκι
θώρακα

ερημίτισσα ψυχή

Τέμπλο
βυζαντινή

αγιογραφία

Τα τέσσερα σημεία της σταύρωσης

Το πνεύμα 
η καρδιά 

και τα χέρια μου

Για να υπάρχω 
να νιώθω 

και να καρφώνομαι
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Τετέλεσται

Τέλος του ποιήματος.
Γιατί εκπλήσσεσαι;
Δεν άντεξα τόσα σκουπίδια
Απομεινάρια τα πρόφταιναν γάτες
Ό,τι ακέραιο πάντα ληγμένο
Της αφθαρσίας έφτανε σε μένα το αμπαλάζ
Τέλος του ποιήματος
Εσύ να δούμε τώρα
Τι βάθος έχεις κι αν αντέχεις
Να σου πετούν απωθημένα
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Ανασκαφή

Σκελετοί μνηστήρων
θαμμένοι στα ερείπια 
επικεφαλίδας
Κάτω απ’ το ποίημα
σε βάθος αιώνων 
ευρήματα Ανεκπλήρωτου
Όστρακα λέξεων
λείψανα ηδονών
σπόροι Ανάστασης
Στα περιθώρια άφθαρτο 
σκήνωμα ποιητή
Έπεφταν ακόμα βέλη
φαρμακερό μελάνι
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Ευθανασία

Ο γραφικός σου χαρακτήρας
μοιραίο αποτύπωμα 

 αυθεντίας

Η λέξη ζώνεται μελάνι
και κάνει επιθέσεις 

 αυτοκτονίας


