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Μερλάνα ντε Τροκ
Προσευχή
Ένας καρβουνιάρης με βαγόνια φορτηγού διασχίζει καταμεσήμερο
ένα άγονο τοπίο. Μέσα στα βαγόνια κουβαλάει δεξαμενές
ντοματοχυμό. Γύρω, τα ζουζούνια τριβελίζουνε στις ξερές πέτρες και
ο αήρ φυσά. Αλλά πάντα, πάνω απ’ όλα, ακούγονται η μηχανή του
τρένου και τα μπουλόνια του και κάποτε το σπλιφσπλαφ του
ντοματοχυμού μες στα ογκώδη δοχεία.
Ξάφνου, μία κοπέλα πολύ μελαχρινή, ντυμένη στ’ άσπρα,
εμφανίζεται και πετάγεται κατευθείαν μπροστά στο τρένο.
Καθότι δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης, φεύγουν και την αφήνουν
εκεί.
Τα τριζόνια τριβελίζουν στις ξερές τους πέτρες και ο αήρ φυσά. Ένας
βοσκός με καμιά δεκαριά καφέ κατσίκια περνά από το σημείο. Πάνω
απ’ όλα ακούγονται τα βελάσματα των ζώων. Ο βοσκός κοιτάει το
σημείο σα να παρατηρεί ένα ποτάμι. Ύστερα συνεχίζει το δρόμο του
(αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του τρένου).
Στο σπίτι του βοσκού, μια καλύβα με πέτρινη και χορταρένια σκεπή,
η γυναίκα του μαγειρεύει σούπα. Κάθονται στο τραπέζι να φάνε, μα
πριν, κάνουν προσευχή.
Ο βοσκός λέει, «σήμερα, είδα μία πολύ μελαχρινή κοπέλα που φορά
κόκκινα ρούχα. Αμήν». «Αμήν» λέει η γυναίκα του και βάζει σούπα
στα πιάτα. «Όχι, ευχαριστώ» λέει η πολύ μελαχρινή κοπέλα, «τρώγω
μόνον τομάτες». Τρώνε.

Μαργαρίτα
Σκέφτομαι τρελλά κουνούπια
χοροπηδιάρικα, με ροζ ανταύγειες στα μαλλιά τους
και κρίνα στα φουστάνια τους.
Λινάτσες στρώνουν στο γρασίδι
και λιάζουνε τα μέλη τους ανενόχλητα.
Από τις κανονιές
και τα μπαγκάζια
και τα μπαλάκια του γκολφ
και το φιδάκι μπαϊγκόν της μπάγιερ.
Κι από την αποψίλωση των δασών και του έρωτα.
Κι από τη διάτρηση της επικοινωνίας...
Σαν σε βλέπω από το παράθυρο έξω να κοιτάς,
ω, Μαργαρίτα!
Με το θλιμμενοπαχύσαρκο, ντροπαλοπερίεργο μούτρο σου.
Θέλω να σου πετάξω κει μέσα στο κλουβί σου
πουλιάγλυκάλουλούδιαφιλιάμείνε έτσι όμορφη.
Το Έλενορ Ρίγκμπυ θέλω να σου τραγουδήσω.
Μαργαρίτα, οι άνθρωποι ξεροί κορμοί και γη στέρφα.
Μα οι άνθρωποι άγγελοι και ξωτικά και λέξεις ανείπωτες.
Χημεία σκέτη φανταστική.
Σφαίρες μπλοκάρουνε,
μπουκάλια τρεκλίζουνε,
ρόδες ακτινοβολούνε,
κυλάνε, σαπίζουνε.
Κόκαλα τρίβονται.
Μείνε έτσι όμορφη.

Ρόλος υγείας
Βδέλυγμα το σούσουρο.
Δε θέλομε τέτοια ξεκατινιάσματα.
Θα την πιάσω και θα της πω:
κυρία, το φλόγιστρο
είναι μηχανικό και ματσακονιάζει
άλογα, μέλισσες και σμέρνες.
Πώς να μην ματσακονιάσει
και την πέτσα της ανάγκης σου;

Ελένη Μοσχοβάκη


Αδέσποτο γατί ο ύπνος.
Στην ησυχία της βραδιάς
στέκεται στο παράθυρο
τεντώνει νύχια να ξεσκίσει
και θυμάται πως το σώμα
μεγαλώνει μόνο σαν σπάσει.
Πηδάει έξω με το στόμα ανοιχτό.
Η απλότητα συνοδεύει το τέλος.

*

Τα παπούτσια δεν έχουν κουκούτσι
μουρμουρά ο ποιητής
προσέχοντας τα πόδια του
μην προεξέχουν απ’ το βιβλίο
και του τα φάει η σελίδα.
Μπορεί να καρπίσουν στο άψε σβήσε
στίχοι παπουτσωμένοι
που θα λακίσουν δίχως αυτόν.

κατίμ

ικέτου φυγή
αιμάτινες φτέρνες
να λεκιάζουν τα ‘ποδήματα
και σε κάθε βήμα να νιώθεις κι έναν ιησού
 ένα μικρό ιησού να γδέρνει το χόνδρο
κι έτσι να σου χαμογελά με πατημασιές
θες να φταίν’ τα παπούτσια
που πια δε σε χωρούν
θες να φταίν’ οι τόποι
που πια δε χωρούν κανέναν
κι όλο μεγαλώνουν
φυγή ανείπωτη.

συχνότης X

πιθανώς
το επόμενο θύμα
πιθανός
κι ο θύτης

ερώτημα
χιαστί
κι ο x
πάντ’ απών
έτσι το στόχο
σημαδεύουν
με του αδιοράτου
τη μελάνη

να κολυμπάς
σε βρήκα
στου πεζοδρομίου
το χαντάκι

 δοΧε
ῖ
ον
ενδεχόμενον:

ο πόλεμος.

Κικέρτα
Fuck the rules
Στο ύψος των χειλιών
διαγράφεται μια γραμμή.
Ξεχειλίζουν οι χειμώνες
απ’ το ποτήρι που τους έκλεισες.
Αναγκαίοι καταρράκτες
κυλούν σαν ποτάμια.
Σταγόνες καρατίων.
Τα βήματα πέφτουν βαριά.
Ακολουθούν μια γραμμή
συνταρακτική.
Η απόκριση στο κάλεσμα
της πεταλούδας
κι όλοι σε ένα δρόμο
κοινό
σπίτια με κίτρινα φώτα
κουρτίνες ανοιχτές
κι ο χειμώνας να βγαίνει από
το παράθυρο.
Σαν ξένος.
Κλέφτης της λογικής.
Όμορφες
όμορφες που ‘ναι οι λέξεις
μες στης αυγής τη σιωπή.
Ακολουθείται το όριο
και τα φαντάσματα κοιτούν
διακριτικά.
Επέμβαση στη ζωή, χωρίς τη νύχτα
της ζωής.
Τώρα βλέπεις.
Τώρα δεν βλέπεις.

Τώρα υπάρχουμε, τώρα όχι.
Κι οι κανόνες να συμμετέχουν σ’ έναν χορό
ασφυκτικό.
Fuck the rules
ν’ απαντάς και να ξέρεις
πως η μέρα που τα παπούτσια σου
θα περπατούν δίπλα
δίπλα
με τα δικά μου δεν είναι μακριά.
Πως τα διαμάντια θα χρησιμεύουν
μόνο σαν κοπτήρες
και τι ωραία που θα κλωτσούν την μπάλα τα παιδιά.
Fuck the rules
αγάπη μου
και το σκοτάδι είναι μαζί μας.
Χορεύει ταγκό με τη φλόγα.
Μπροστά στην ατέρμονη ιαχή των πραγμάτων
ακόμα κι οι κερασιές βαρέθηκαν να περιμένουν.
Bγαίνουν απ’ τις ρίζες τους και προχωρούν
προς ένα ακόμα ηλιοβασίλεμα.
Να μαζέψουν λίγο ήλιο για τους
άγουρους καρπούς.
Προετοιμασία για τη νύχτα που έρχεται.
Αστεία κι άταρα τα σχοινιά που μας κυκλώνουν
Δεν καταφέρνουν να μας δέσουν
γιατί στα κλαδιά μιας τέτοιας κερασιάς
μάθαμε να πετάμε.
Fuck the rules
αγάπη μου
άνθη στο χειμώνα
θα χορέψουμε πάνω στην κόκκινη γραμμή
που μας οριοθετεί 

*

κώστας πλησιώτης
Μασουλάς την ετικέτα
και σου κολλά στα δόντια και
σου φθείρει τα ούλα
και τα δόντια σου πέφτουν και
ρουφάς την ετικέτα και
το στομάχι σου εκρήγνυται
κι εσύ γαμάς την ετικέτα
και τα νόθα παιδιά σας
είναι αρρωστιάρικα και χλεμπονέ και εσύ
τους κάνεις ένεση την ετικέτα και ξάφνου όλο ξάφνου
αυτά αλλάζουν όψη κι έτσι
υγιαίνουν και λάμπουν και ευρωστούν
κι είναι τόσο δυνατά και στρόγγυλα και τα κοιτάς
και τους σμιλεύεις τα κόκαλα και
φτιάχνεις δόντια μια σειρά και μια καβάτζα
τόσο λευκά και ελεφάντινα
και συρράπτεις τα δέρματα
σε μια δερμάτινη κούφια
υδρόγειο και κοιτώντας τους πόλους
πολώνεσαι και τεντώνεις τους λάρυγγες
ωσάν σωλήνες αποχέτευσης και
ξεκινάς να ρουφάς και να μασάς
και όσο πάει ορέγεσαι
και ξάφνου είναι να εκραγείς και
ρεύεσαι
μα ναι, φίλε μου, τώρα, ρεύεσαι.

Αφαιρετικό
στο εικονοστάσι
λυγαριά και βάγια
η μάνα του παιδιού
πλουτίζει τους κατασκευαστές
των επιγονατίδων
στην εικόνα
ο άγιος σφραγίζει
με βουλοκέρι κόκκινο
τα πηχτά του
γεμάτα σάρκα χείλη
στη γωνιά ο επαίτης
βλασφημά
στη γωνιά η γεροντοκόρη
στη γωνιά ελεεινά αποτσίγαρα
έκθαμβο θαύμα στο βιτρό
ειδωλολατρικές ακροβασίες

Κορκοδείλια
και να ΄τανε να εξατμιστούν τα υγρά, σταγονίδια που στροβιλίζονται
στον άνεμο, ανεμοστρόβιλοι και αέρηδες γεροί να παίρνουν τη σάρκα
μα και τα οστά και να τα κάνουν πάλι ένα με δέρμα πορφυρό κι
ατσάλινο και να σάρωνε ο homo erectus, καβάλα στους καθάριους
βοριάδες και τους πηχτούς νοτιάδες, τα χώματα και τα λιωμένα από
τις μπότες εντόματα, φτιάχνοντας τον ούλτιμο πολτό της γης

Ατροφική Ουτοπία
ο άρχων της γης ήταν Το Χέρι
όριζε, καθόριζε και κουβαλούσε τους πιστούς
είχε πάντα μια τέτοια ισχύ
ν’ ανοίγει πελάγη και θάλασσες στα δυο
να εκσφενδονίζει με τα πανούργα του δάχτυλα
όποιον τύχαινε την κρίσιμη ώρα
να το αμφισβητήσει
και ήταν όλοι σύμφωνοι με αυτό
και το είχαν δεχτεί και πολύ
τους βόλευε
*
μα στους αιώνες μέσα το Χέρι ατρόφησε
το τύλιξαν ραγάδες
η υγρασία το στέγνωσε
και πάντα Το χέρι ήλπιζε να γίνει πάλι στιβαρό
μα οι άνθρωποι δεν ήθελαν το χέρι
και ανοίξανε το πέλαγος στα δυο
και κινήσανε
και φτάσαν
και πατήσαν κάτω το σώμα του χεριού
και εκείνο το ξερίζωσαν και το άφησαν να κρέμεται
σαν εκκρεμές με τα διάφανα δάχτυλα του
να δίνει αγέρα στα πανιά τους

Έλενα Νικολακοπούλου
Voltaire
ο δρόμος του διαφωτισμού,
της επανάστασης.
Σωπάστε όλοι.
Μιλάει το αίμα.
Είναι πυροβολισμός,
όχι ρεπορτάζ.
Φτάνει με τους προφήτες.
Άνθρωποι ανατολής και δύσης,
όπου φυσάει ο άνεμος γυμνός,
χωρίς πολιτικά μερίσματα.
Δε χωρούν πτώματα
στα σιδηρά παραπετάσματα.
Δε βάφονται τα πρόσωπα σημαίες.
Παιχνίδι εντυπώσεων
στους υπονόμους των πόλεων.
Κενά ονόματα.
Δοξασίες.
Μαριονέτες κι αρλεκίνοι
ντύνουν το φόντο
στα προηγμένα στρατηγεία.

Το ανθρώπινο σώμα
με τα χέρια σε έκταση
μπορεί και να χωρέσει
στην τετράγωνη λογική.
Τόση σκέψη.
Τόσες γραμμές.
Τι να συζητήσουμε;
Τι να φωτογραφίσουμε;
Τα έχουμε πει όλα
στα κανάλια,
στα μέσα δικτύωσης,
μεταξύ μας.
Δε μoυ αρέσει θα πεις
κι ύστερα θα απλώσεις
τα πόδια στον καναπέ,
που έχεις βουλιάξει.
Ας συνεχίσω να βλέπω,
να γράφω,
να αντιδρώ στον υπολογιστή.
 Πού ξέρεις;
Μπορεί η ιστορία
μια μέρα να μας συμπεριλάβει.

γ. Κακαές

εσύ τι συναντάς πιο συχνά;
Ανθρώπους σε εταιρείες
ή
ανθρώπουςεταιρείες;
*
πόσους χειμώνες
πρέπει να θυσιάσεις
για μια άνοιξη;
*
πρόσεχε
το γραπτό σου
τον Αλντίν το εκτάκι
τα αυτογκόλ
ύστερα
πάλι πρόσεχε
τα ψιλά γράμματα
τα μαχέρια
πώς γράφεται η 
αλληλεγγύη
ναι, προσέχω
το ντιρέκτ της Ντάρια
τα βλαίματα
τα φλας όλα
δεξιά και αριστερά
*
όλοι είμαστε πρόσφυγες/με πατρίδα μας τον άνθρωπο

Γιώργης Μακελάρης

Άν θρωπος
Πέρασε μπροστά από το καφενείο
με ένα βήμα γοργορυθμικό,
με σώμα διπλωμένο, λες κι απ' τον αφαλό
έσταζε αίμα ή ξεγεννούσε το θηρίο.
Ξεμάκραινε και νόμιζες πως λείπει το κεφάλι.
''Καμπουριασμένη μου ζωή τι να σε κάνω'', μονολογούσε.
Ποτέ ξανά τα μάτια του δε θα ΄στρεφε επάνω. Θα ΄λεγες
ήταν με τον άνθρωπο ετυμολογικώς, σε μία πάλη.

Ας είναι
Αδιάβαστοι πηγαίνουνε οι άθεοι.
Χωρίς ευχή για τόπο χλοερό.
Κανένα ξόδι.
Ας είναι στίχοι μου γραφτό να βρείτε τον θεό σας.

“
Αέρας τυλιγμένος σε δέρμα.
Κι ο αέρας πετάει.
”
(Paolo Zucca, Ο Διαιτητής  L’ Arbitro, 2013)

Οι γραφιάδες συνήθιζαν να συναντιούνται στο φουαγέ κεντρικού
κινηματογράφου. Η παραπάνω φράση, από μια ταινία που δεν είδαν
ποτέ, ήταν αρκετή για να αποτελέσει την αρχή του ακόλουθου
συλλογικού παιχνιδιού. Κάποιος ξεκίνησε, γράφοντας ένα ποίημα,
και έπειτα το έδωσε με «πάσα» στον επόμενο, ο οποίος έγραψε με τη
σειρά του ένα άλλο ποίημα, διατηρώντας όμως κάτι από το
προηγούμενο  στίχους ή και όχι. Η διαδικασία αυτή «πέρασε»
διαδοχικά από όλους μέχρι να ολοκληρωθεί.

Αέρας να ‘ρθει στα πανιά μας, να μας τυλίξει.

Χρόνια στο γήπεδο
χορτάσαμε χορτάρι.
Μη μασάς.
Τα χέρια
προσφέρουν στη μηχανή
καύσιμη ύλη.
Οι σταγόνες της βιομηχανίας
λούζουν με πετρέλαιο
τις γυμνές σάρκες
κι ύστερα τυλίγουν σακούλες με αέρα
για να αναπνέουν τα δέρματα.
Στρώσε τραπέζι.
Το κρέας τρώγεται πάντα ζεστό,
αλλιώς γίνεται κούτσουρο.

Ο αέρας ενσαρκώνεται.
Αναπηδά ελαφρά
και γίνεται σύμβολο.
Δέηση.
Σε βάθρο καμώνεται.
Αφήνει τις ψευδαισθήσεις να τον προσκυνούν,
μυαλά να ματώνουν.
Δέηση.
Ακίδα, απόψε τρυπάς το βάθρο.
Σκάει το δέρμα,
κι η αμάσητη σάρκα
αέρας γίνεται.
Αμήν.

Ο αέρας ενσαρκώνεται.
Στρογγυλεύει και υψώνεται.
Αναπηδά ελαφρά,
τη φανέλα ματώνει με το 9,
σύμβολο γίνεται.
Δέηση με λόγο σκοτεινό.
Σε βάθρο κατάρες λάμπουν,
στα μάτια του αντίπαλου δέους.
Ο στόχος στο δίχτυ και όχι το ψάρι.
Ο ιδρώτας νερό που κοστίζει χρυσό.
Οι ψευδαισθήσεις χορεύουν στο βάθρο.
Μυαλά αμάσητα προσκυνούν.
Ακίδα απόψε δίνεις λευτεριά
σε αέρα ενσαρκωμένο
σε αέρα κουρασμένο να αλώνεται.
Σκάει το δέρμα, ο αέρας πετάει,
ο αέρας έτσι μετενσαρκώνεται.
Αμήν.

Μπροστά στη φυλή των ευγενών που προσκυνά
Ο αέρας στρογγυλεύει, αναπηδά
Πρόσωπα πανικόβλητα παντού
Μια βροντερή αφοσίωση στα φωνήεντα
Ο αέρας ενσαρκώνεται
Ααααααα
Η θεά παίρνει μια ήττα
Και την αλλάζει με κοπάδια εχθρών
Εεεεεεε
Στο βάθρο το αντίπαλο δέος
Η νίκη κατάπιε όλες τις λέξεις τους
Ωωωωωωω
Ο αέρας μετενσαρκώνεται
Η κοινή ατελής τελειότητα μιας μπάλας
Μας θυμίζει πως είναι πάντα καιρός να είσαι στρογγυλός

Η κοινή ατελής τελειότητα μιας μπάλας
μας θυμίζει πως είναι πάντα καιρός να είσαι στρογγυλός:
με μια βροντερή αφοσίωση στα φωνήεντα,
στρογγυλεύει ο αέρας,
κι η μπάλα πετά, και
το μπαλόνι πετά, και
το μπωλ της μαμάς πετά
εσύ γιατί δεν πετάς;
ξαναδοκίμασε, ίσως με σουρωτήρι,
σαν αέρας ενσαρκωμένος.

Ζάρωσε κούκλα μου το δέρμα σου
Χάθηκε η αίγλη μέσα στα χρόνια
Άλλοτε αέρινη θεά
Τώρα ξεφούσκωτη κοινή
Μα εγώ πιστός στην ομορφιά σου
Κλείνω τα μάτια στη συντέλεια αυτή
Πανάθεμα, ας πιάσει η ευχή
Κι ας έρθει αέρας στα πανιά σου, να θυμίσει
Πως είναι σίγουρα καιρός
Που πρέπει ο νους σου να 'ναι στρογγυλός
Αέρα, να δεις χρειάζεσαι αέρα
Ω!
Αέρα λέγαν το '40 στα βουνά
Όμορφο θα 'ταν να το έλεγαν γιατί
Θα 'χαν κι αυτοί
Ξεφούσκωτη μια μπάλα μπρος στα πόδια τους.

Είναι της ιταλικής σχολής.
Όλο άμυνα και άμυνα.
Έτσι κερδίζονται τα μεγάλα παιχνίδια.
Κλωτσιές, αντεπιθέσεις, καθυστερήσεις.
Αντρικό το άθλημα.
Σημασία έχει να ακούς τον προπονητή,
να καταλάβεις το σύστημα,
να είσαι υπόδειγμα επαγγελματία.
Τα τρόπαια μετράνε.
Στις εξέδρες η αγάπη του,
της αφιερώνει την αποψινή εμφάνιση.
Αντρικό το άθλημα.
Συμβιβάσου με την ισοπαλία.

Είναι της ιταλικής σχολής,
όλο άμυνα και άμυνα.
Έτσι κερδίζονται τα μεγάλα παιχνίδια.
Κλωτσιές, ανεπιθέσεις, καθυστερήσεις.
Ανδρικό το άθλημα.
Σημασία έχει να ακούς τον προπονητή,
να σε καταλάβει το σύστημα.
Υπόδειγμα επαγγελματία, τα τρόπαια μετράνε.
Στις εξέδρες η αγάπη μου
τους αφιερώνει την εμφάνιση.
Ανδρικό το άθλημα, οπότε.
Συμβιβάσου με την ισοπαλία.

Κοινωνικές τομές
Στον κόσμο τούτο
βαδίζουμε ανά σχολές
ο καθένας καθώς πρέπει
και έκαστος εφ’ ω ετάχθη
αριστερό ή δεξί ημισφαίριο
λιγουλάκι καταδώ, λιγουλάκι παραδίπλα
ή κι αλλιώς
άλλος μαίνεται από εδώ
κι άλλος μαίνεται από εκεί
Tα μάτια σου στο διμοιρίτη
στον προπονητή, στον τροχονόμο
το χέρι τους ορίζει ε!
Να ‘σαι υπόδειγμα
να ‘χεις μια κάποια μορφή
ν’ ανήκεις κάπου κι εσύ
Έτσι πάει το σύστημα
δεν περιμένει να το καταλάβεις
αλλά μην καταβάλλεσαι
δεν είμαστε δα κι απόκληροι
κάπου ανήκεις κι εσύ
Συμβιβάσου μωρό μου
αφέσου
και θα σε καταλάβει το σύστημα

Γραφή:
Μερλάνα ντε Τροκ
κώστας πλησιώτης
Κικέρτα
Έλενα Νικολακοπούλου
κατίμ
Γιώργης Μακελάρης
Ελένη Μοσχοβάκη
γ. Κακαές
Σκίτσα: 
skotini, markonis

Κατά τη σειρά εμφάνισης των: Α
στρολάγνος, Markall, CO, €20, Στον Π.
Λογότυπο εξωφύλλου:
Pliatsiko
Πολλές ευχαριστίες στην Κ.Μ. για τη συμβολή της στο συλλογικό πρότζεκτ.

Το τσακμάκι άναψε την άνοιξη του 2015 και από τότε κυκλοφορεί ελεύθερο και εκτός εμπορίου.
Διατίθεται χωρίς αντίτιμο σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και συνεργατικούς χώρους, χέρι με χέρι ή μέσω
χειρόγραφης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Πρόκειται για ένα είδος σύγχρονης κολεγιάς, τα μέλη της οποίας έχουν ήδη αυξηθεί και εκφράζονται
μέσω αυτού του εντύπου, καθώς και μέσω του αντίστοιχου ιστότοπου.
Κάθε έκδοση θα χαρακτηρίζεται, εκτός των ατομικών, και από ένα τουλάχιστον συλλογικό πρότζεκτ,
ένδειξη της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας.
Όσοι ασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή τέχνης (γραφή, ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία κτλ.) και
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της πορείας του τσακμακιού, μπορούν να
επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
totsakmaki.wordpress@gmail.com

totsakmaki.wordpress.com
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