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Το σύνθημά μας
ένα κλικ ή ένα τσαφ
και ξάφνου στάχτες.


sine lege
ντας εξπεριμέντ

κάνω το πείραμα λοιπόν
γράφω με τα μάτια κλειστά
οι λέξεις μου ψάχνουν τους φθόγγους
ανάποδη ποίηση είναι να γκρεμίζεις τη γλώσσα που σε δίδαξαν
κλειστά μάτια δάχτυλα που εργάζονται
βροχή πες καλύτερα καταιγίδα ονειρμών
μην με ρωτάς τι είναι ο ονειρμός
επινοώ λέξεις και τις στέλνω με περιστέρια στους φιλόλογους
τους κατηγορώ ευθέως για την απείθεια του ταλέντου μου
τα γραπτά μου επιθυμώ να είναι σκούπες ηλεκτρικές
να ρουφάνε άνευ επιστροφής
ό,τι μάθαμε
ό,τι αγαπήσαμε
ό,τι μισήσαμε
ό,τι χτίσαμε
γκρεμίζω τούτη τη στιγμή με τα δάχτυλα
ό,τι η καρδιά μου αρνείται να αποχωριστεί
τακ άκου τον ήχο του γράμματος τικ
με κάθε χτύπο της καρδιάς ένας φθόγγος φτάνει στο χαρτί
κι έτσι μέχρι το θάνατό μου
όλες μου οι κούφιες σκέψεις αθάνατες θα ‘χουνε γίνει

φοβού μας θάνατε κατέφτασε το άτιμο των ποιητών ασκέρι

μεδιόλανα, 313 μ.χ.
as I went down in the river to pray
studying about that good ol' way
and who shall wear the robe and crown?
good lord show me the way
gospel αγνώστου δημιουργού

κάψτε θάψτε ανοίχτε λάκκους ρηχούς
σκοτώστε κοιμίστε δηλητηριάστε
χύστε αίμα σπάστε κόκκαλα
ράψτε τα χείλη των ασεβών
σκορπίστε το ψεύδος διαλύστε την αμφιβολία
ακυρώστε της φυσικής τα επιτεύγματα
απαγορέψτε τα εμβόλια τα αντισυλληπτικά τους γιατρούς και τους
δασκάλους
διαδώστε τη θεραπεία της στα γόνατα ολονύκτιας προσευχής
μιλήστε για έθνος θρησκεία και φυλή
χαράξτε ως δυνάστες σύνορα χαρακιές στης γης το κορμί
κι ύστερα πολέμους μίσους κηρύξτε για την αποκατάσταση των
συρμάτινων πλεγμάτων
ναούς θεόρατους χτίστε για τη λατρεία τω αγνώστω
και μην καταστήσετε επί τρόπω ουδενί το άγνωστο γνωστό
μην επιτρέψετε να μαθευτούν οι αμφισβητήσεις δήθεν φιλοσόφων
που τη φενάκη του εμπορίου σας ανακαλύψανε
φορέστε ράσα πλουμιστά και τιάρες χρυσοποίκιλτες
κι ύστερα λάβετε φάγετε το υστέρημα κάθε πιστού
μιλήστε για το θάνατο με τρόπο που τα γόνατα να κόβει

κηρύξτε τη μετά θάνατον ζωή
έτσι που τα επίγεια κάθε νόημα επανάστασης να απολέσουν
να θυμάστε πάντα
πως του αίματος των λαών έστι χρεία για την ισχύ σας
παραπετάξτε το αληθώς κηρυχθέν του χριστού μήνυμα
περί αγάπης για τους ξένους, τους αλλότριους, τους διαφορετικούς
κρύψτε όσα βροντοφώναξε για την ισότητα και τη συγχώρεση
ακόμα και την ώρα που φρικτά πέθαινε προδομένος από σας
για την ισότητα λέω
ανάμεσα στους άτυχους τους τυλιγμένους με κουρέλια
και κείνους που κάθε μερόνυχτο χωνεύουν μετά δυσκολίας
κρέας κρασί και μέλι αλειμμένο στο ψωμί τους
αλλοιώστε όσα βούδας και μωάμεθ και οι προφήτες της σανατάνα
ντάρμα είπαν
και φορέστε όπλα θανάτου στις πλάτες των παιδιών
εκεί ακριβώς που η σχολική τους σάκα θα ‘πρεπε να φοριέται
καθιερώστε την de facto υποτίμηση φτωχών και παιδιών και
γυναικών
και διατάξτε ουδείς αντίρρηση να μην σας φέρει
άλλως διδάξτε πως η αιώνια τιμωρία εσαεί τον περιμένει
και να θυμάστε πάντα
ότι του αίματος των λαών έστι χρεία για την ισχύ μας

κακοποιός χορωδία, η

κόρη κλεπταποδόχου και ερμηνεύτρια στίχων λαϊκών
αφήνω πίσω μου τον ήλιο του δικαίου
και ξεκινώ εκστρατεία ανίχνευσης των παρανόμων
θα τους μαζέψω όλους σε κελί ευήλιον ευάερον και απαστράπτον
θα απαγγείλω ενώπιόν τους ποιήματα γραφιάδων
που δεν εκδόθηκαν ποτέ
θα δανειστώ φωτιά από τσακμάκι ναυτικού
κι ύστερα θα οργανώσω χορωδία παρανόμων
τούτη η μπάντα θα καντάρει τραγούδια μόνο αντιεπαναστατικά
γιατί τα μέλη της αναλωμένα θα 'ναι
στον μάταιο της επιβίωσης αγώνα
τενόροι μπάσοι και σοπράνοι θα άδουνε συναισθηματικά νεκροί
πώς η ζωή τους χάθηκε μέσα στις αίθουσες των εφετείων
χειμώνα μήνα με θέρμανση μόνο στα έδρανα των δικαστών
ζεστοί γλουτοί καμπυλωμένες τσέπες σέντρα στων τάξεων την πάλη
άδετε παρανόμοι μου, να λιώσει η μουσική τα υπουργεία!

Έλενα Νικολακοπούλου
Εξ ορισμού
Δίψασα στο ταξίδι
κι έσκαψα να βρω εκβολές.
Δίχως να με ορίζει το φως
βαδίζω εξόριστος σε μακρινό πηγάδι.
Μόνο η μάνα μου σκιά με θρέφει
τροφή στις άδειες τσέπες μου.
Γυμνός παλεύω με χέρια μουλιασμένα
και πόδια ν’ ακουμπούν στον πάτο.
Τα γδαρσίματά μου φτάνουν
ν’ ανοίξουν δρόμους κάτω από τη γη,
όπου σώμα θα τους πατάω
και θα τους ανιχνεύω.
Χώρα σε κέρδισα.
Χώρα σε κέρδισα,
χωρίς να πολεμήσω.
Κινούμενη
Στον ορό συναντάς παράδοξα.
Φωνές λυμαίνονται τον δημόσιο λόγο,
άνω τελείες, αποστάσεις, διχοτομίες.
Ο τόνος ψαρεύεται λάθος σολ.
Κόκκοι συντονίζουν τα παρεστιγμένα
κι οι παρτιτούρες μιλούν για βέλη.
υγ: χελώνα μου φαίνεσαι φαλακρή.


Κικέρτα
Mε φαντάζομαι συχνά
να περπατάω με τα χέρια.
Τόση μου η ανάγκη,
να γυρίσει ο κόσμος
άνω κάτω.
*

Για να φυλακίσεις έναν άνθρωπο,
υψώνεις έναν ψηλό τοίχο.
Φυλακίζεται αυτός απ’ τη μία.
Φυλακίζεσαι εσύ απ’ την άλλη.
*

Ο Προμηθέας είχε επιλογή.
Επέλεξε να κλέψει τη φωτιά.
Κι ο γύπας είχε επιλογή.
Επέλεξε να του ξεριζώνει τα σπλάχνα.

*

Δεν αγαπάς τη θλίψη σου
και τη χαρίζεις όπου να ‘ναι
.

συχνότης Χ
το κουσούρι
μπροστά τα δεκανίκια
και πίσω οι αδάμαστοι
με όπλο τη σιωπή
μίσος
από ανάγκη
όχι από ντροπή.
στις τσέπες μέσα,
κάνει τη γροθιά του
πρόβα
δεν ξέρει
πώς σωστά
τα χέρια σφίγγουν.
στις μάχες
απουσίαζε πολλάκις,
μα πάντα δικαιολογημένα.
και σαν ήρθε η ώρα του
ξυλοπόδαρος με ψεύδισμα
απλώς, αφέθηκε να χτυπηθεί.

κατίμ
Φοβάτ’ ο σκλάβος τη φυλακή;

Το συλλογικό πρότζεκτ αυτού του τεύχους
αποβλέπει στην καταπολέμηση της αϋπνίας.
Οι γραφιάδες, εν τη ενώσει,
ύφαναν κλωστή κλωστή την ακόλουθη ιστορία,
η οποία θα σας σκεπάσει καλά με πούπουλα,
προτού σας ταξιδέψει σε χώρα μαγική.

Σκούρα τα πράγματα

Σε μια χώρα μακρινή, τόσο μακρινή που δεν την έφτανε κανείς, οι
άνθρωποι αγαπούσαν το λευκό. Τα χρόνια περνούσαν κι όλα γίνονταν
άσπρα. Από τα μαλλιά των νέων, μέχρι το γίγαντα που κοιμόταν
ήσυχα στην πλατεία
. Τα σύννεφα την ξεχνούσαν, μα κι όταν σπάνια
την επισκέπτονταν, ήταν σαν πρόβατα άσπρα άσπρα και ντρέπονταν
να μαυρίσουν ή να βρέξουν, μη χαλάσουν το λευκό. Μόνο χιόνι
έπεφτε στους ασβεστωμένους δρόμους. Κανείς δεν εκπλησσόταν με
το χιόνι, γιατί πώς να εκπλαγείς με το λευκό στο λευκό; Ώσπου μια
μέρα, εμφανίζεται ένα κοράκι από το πουθενά, κάθεται σε μια
ολόλευκη πεζούλα καταμεσής της πλατείας κι αρχινά να καθαρίζεται
σκορπίζοντας μαύρα πούπουλα. Μαζεύεται κόσμος πολύς. Πόσο
όμορφο τους φαίνεται το μαύρο. Όμως τα πούπουλα δε φτάνουν για
όλους. Τα μάτια τους γυαλίζουν και τώρα περιμένουμε να δούμε
ποιος, ποιος, ποιος θα φαγωθεί.
Πάνω από την πλατεία, στη μικρή της καμαρούλα, η Μπιάνκα
κεντάει με τα παντζούρια κλειστά. Είναι τόση η ασπράδα του κόσμου
που προτιμά να τα κλείνει και να ανάβει μια λάμπα θυέλλης.
Απορροφημένη καθώς είναι, αγνοεί το πλήθος που ξεπουπούλιασε
πια το κοράκι κι ασβέστωσε το ροδαλό του κουφάρι για να μην του
χαλάει την αρμονία. Τώρα το πλήθος έχει βαλθεί να χτυπιέται μεταξύ
του για τα εναπομείναντα μαύρα πούπουλα. Ένα απ’ αυτά, μες στην
αναμπουμπούλα, ωπ, πώς πάει και πετάει και μέσα απ’ το παντζούρι
περνάει και στης Μπιάνκα το καμαράκι χώνεται.

Θαμπώνεται τούτη από το χρώμα, αλλά μόνο για λίγο, γιατί άξαφνα
ακούει το χαμό, το σκοτωμό. Για να κρύψει το θεσπέσιο μαύρο, το
βάζει στο κέντημά της κι από πάνω κεντά ένα αφράτο λευκό πουλί.
Μέρες φεύγουν και περνούν, κι όλα τα μαύρα πούπουλα έχουν πια
περισυλλεγεί. Τόση ήταν η φασαρία κι η οχλοβοή στην πλατεία
ξέχασα να σας πω πως κανείς δεν άντεχε το θόρυβο σε τούτη τη
χώρα της λευκής σιωπής που ο ερημίτης του υπόλευκου μιναρέ
πρότεινε στους ανήσυχους χωρικούς, για να γλιτώσουν από την
αναταραχή, να συγκεντρωθούν γι’ αρχή όλα τα μυστηριώδη εβένινα
πούπουλα. Κι αφού όλα έχουν με σιγουριά βρεθεί, να τοποθετηθούν
κατόπιν με τάξη στη μυλόπετρα του μυλωνά, ώστε σε μια της κίνηση
και μόνο, για πάντα να χαθούν. Ο γερομυλωνάς που δεν αγαπούσε
διόλου το αλεύρι ολικής αλέσεως, αμέσως συμφώνησε. «Για κοίτα
που φύσηξε άνεμος φήμης στον έρμο τον ανεμόμυλο» σιγοψιθύρισε.
«Κι εγώ που φοβόμουν πως δε θα ’χει καλή τύχη η Μπιάνκα μου,
κλεισμένη μέρα νύχτα σ’ αυτό το φτωχό καμαράκι που κρύβει πίσω
της η φτερωτή».
Το επόμενο πρωί, όλοι οι κάτοικοι μαζεύονται στο μύλο για την
τελετή που θα εξαφανίσει μια και καλή τα πούπουλα απ’ την
κάτασπρη, αγνή χώρα. Πριν όμως η διαδικασία ξεκινήσει, ένα
ξαφνικό σκοτείνιασμα στρέφει τα βλέμματα όλων στον ουρανό. Είναι
η πρώτη φορά στη ζωή τους που βλέπουν μαύρα σύννεφα.

Σαστισμένοι απορούν με το θέαμα, μέχρι ο ερημίτης μάγος ν’
αναφωνήσει: «Σταματήστε αμέσως! Μήνυμα κακό μάς στέλνουν οι
θεοί. Μαζέψτε τα φτερά, φυλάξτε τα κάπου, ώσπου να ’χουμε νέο
σημάδι». Η Μπιάνκα, εντωμεταξύ, κοιτά ανήσυχη μέσα απ’ τα
παραθυρόφυλλα.
Το φως δεν αντανακλά πια στα λευκά πεζοδρόμια. Κανείς δεν μπορεί
να τυφλωθεί. Η νεροποντή μόλις έχει ξεκινήσει. Οι σταγόνες
ξεβάφουν τους τοίχους. Ακούγονται κεραυνοί δυνατοί και ξυπνούν
τον γίγαντα που κοιμάται καταμεσής της πλατείας. «Κλείστε τ’ αυτιά
σας. Κλείστε τα μάτια σας. Αφήστε τα μαύρα πούπουλα απ’ τα χέρια.
Το κακό. Φυλαχτείτε» φωνάζει ο μάγος. Τότε ο γίγαντας φοράει τα
πούπουλα κι αρχίζει να πετά. Μακριά, εκεί που δε θα του δένουν τα
χέρια πισθάγκωνα κι όταν τραυματίζεται, αίμα λευκό δε θα βγαίνει.
Λίγο πριν ο ολόλευκος γίγαντας πετάξει μακριά και λίγο πριν το
τρανταχτό γέλιο του ισοπεδώσει το πλήθος, η Μπιάνκα τρέχει κι ένα
σάλτο δίνει να πιαστεί από το πόδι του γίγαντα. «Μη Μπιάνκα, μη!»
ακούγεται η φωνή του μυλωνά, μα η κόρη του τα ’χει ήδη καταφέρει,
ενώ από το μπράτσο της ανεμίζει το μισοτελειωμένο κέντημα. Με μια
κίνηση απότομη, η Μπιάνκα σκίζει τη δημιουργία της. Με το
πούπουλο το μαύρο, το μυτερό, την πατούσα του γίγαντα γαργαλάει
και μέσα στην οχλοβοή και το εκκωφαντικό γέλιο, ο γίγαντας σκάει
στο έδαφος, ανοίγοντας μεγάλο κρατήρα. Η βροχή σταματά.

Ρωγμές αρχίζουν να απλώνονται σαν πανάρχαιες ρίζες ολούθε, κι έτσι
όπως τα πάντα μοιάζουν με γερασμένη πορσελάνινη κούκλα, μέσ’
από τις ρωγμές αρχίζει να ρέει φρέσκο, παχύ, αχνίζον μαύρο μελάνι.
Μέσα στη ζαλάδα της, η Μπιάνκα ξεγλιστράει απ’ τον κρατήρα και
κραδαίνοντας το πούπουλο που την παλάμη της έχει ματώσει,
κατευθύνεται προς ένα κοντινό ρυάκι, με το βλέμμα της να
καθρεφτίζει τη σκοτεινή εξάπλωση.
Κι ενώ σχεδόν τα πάντα αρχίζουν να παίρνουν μιαν απόχρωση
μελανή, το ρυάκι αντιστέκεται με τρόπο απρόσμενο στο σκοτάδι που
όλο και απλώνει. Τα νερά του τρέχουν πιο ορμητικά από ποτέ άλλοτε,
σχηματίζοντας, θαρρείς, φλέβες και αρτηρίες ανθρώπινου κορμιού. Η
Μπιάνκα σκύβει στο ρυάκι για να συνέλθει από την αναταραχή,
ψάχνοντας να αντικρίσει το φοβισμένο της είδωλο. Βουτά στα νερά
του ποταμού τη ματωμένη της παλάμη, ανακατεύοντας το μαύρο και
το κόκκινο χρώμα με τρόπο τόσο μαγικό, που λένε πως αιώνες
αργότερα, η κίνηση αυτή γέννησε τα λάβαρα μιας ολόκληρης
επανάστασης όχι φυσικά από κείνες που διδάσκονται από καθέδρας.
Μα, φευ, το είδωλό της δεν είναι εκεί. Αντί του προσώπου της, η
μικρή Μπιάνκα βλέπει να καθρεφτίζεται μια πινακίδα: «Να γεννάς τα
χρώματα, να ζωντανεύεις τα σώματα». Σηκώνει το κεφάλι της και
γεμάτη περιέργεια προχωρά προς την κατεύθυνση που δείχνει το
βέλος.

Βήμα βήμα, ακολουθεί το μονοπάτι. Όλα γύρω της μοιάζουν νύχτα.
Από κείνες που δεν ξέρεις αν ο ήλιος θα κρατήσει τελικά την
υπόσχεσή του να βγει την επόμενη μέρα. «Έχει αξία άραγε το μαύρο,
αν χάθηκε για πάντα το λευκό;» αναρωτιέται. Και το σκοτάδι
πυκνώνει τόσο που είτε περπατά με μάτια ανοιχτά είτε με κλειστά, δε
φαίνεται να ’χει διαφορά. Έτσι, κλείνει τα μάτια κι αφήνει το σώμα
της μόνο, να οδηγείται από το μονοπάτι, σφίγγοντας κάθε στιγμή στο
χέρι της το κορακίσιο πούπουλο που τώρα πια νιώθει κομμάτι δικό
της. Σαν να μην είναι ήδη αρκετά τα περίεργα που ’χει ως τώρα ζήσει,
συμβαίνει ακόμα κατιτίς. Τα μάτια της είναι κλειστά. Μα με τρόπο
ανεξήγητο και μαγικό, μεσ’ από τα μάτια του κορακιού που ’χαν οι
κάτοικοι ασβεστώσει και τοποθετήσει σε άγαλμαμνεία στο κέντρο
της πλατείας, αρχίζουν να φέγγουν ολοζώντανα τα δικά της. Κοιτάζει,
λοιπόν, μεσ’ από τα δικά του και βλέπει τι συμβαίνει πέρα μακριά
στη χώρα.
Βλέπει το ρυάκι ορμητικό από θυμό να πλησιάζει τους ανθρώπους,
που παγώνουν στο απόκοσμο θέαμα. Σαστισμένοι όπως είναι, μήτε
ξέρουν αν πρέπει να τρέξουν να κρυφτούν, τ’ άσπρα τους κορμιά να
σώσουν, μήτε αν πρέπει κουβάδες να πάρουν, να κρατήσουν κειμήλιο
τα δίχρωμα νερά του. Μα το θυμωμένο ρυάκι συνεχίζει ακάθεκτα.
Στο δρόμο του, πλησιάζει απειλητικά το μύλο. Η Μπιάνκα τρομάζει
αληθινά. Μην είναι ο πατέρας της μέσα, μην και δεν το ’χει δει να
’ρχεται. Πρέπει να τον ειδοποιήσει. Και τότε, μες στον υδάτινο βόμβο
και τον ανθρώπινο πανικό, απ’ το στόμα του άψυχου κορακιού,
βγαίνει μια εκκωφαντική κραυγή.

Λες και σήμανε ο ήχος που όλοι περίμεναν για ν’ ανατριχιάσουν
ολότελα. Και ξάφνου ο φόβος χάνεται, σα να μην υπήρξε ποτέ.
Ξεσαστίζουν οι άνθρωποι και σαν αγριόπαπιες βουτούν στο δίχρωμο
ρυάκι. Ήρθε η ώρα τα λευκά, πάλλευκα κορμιά τους να γεμίσουν
χρώματα. Άλλοι βουτούν και βγαίνουν με κορμί μελανό, άλλοι με
πορφυρό. Και σαν αγγίζονται οι μεν με τους δε, το άγγιγμα γεννά
σταγόνες με χρώματα από ολάκερο το φάσμα του ουράνιου τόξου.
Πετούν οι σταγόνες τριγύρω. Δίνουν πράσινο χρώμα στο χορτάρι,
γκρίζο στα γαϊδουράκια, καταγάλανο στον ουρανό, τυρένιο στις
τυρόπιτες,

πορτοκαλοπορτοκαλί

στις

κοτούλες

και

κόκκινο

κατακόκκινο σαν ψέμα στις ως τότε κρυστάλλινες και διψασμένες
από χρώμα, καρδιές των ανθρώπων. Μόνο 
εκεί που 
περπατά η

Μπιάνκα είναι ακόμα σκοτάδι. Μισή ζωή στην κάμαρα τη σκοτεινή,
καλά το είχε μάθει. Πως απ’ το μέσα σκότος του ενός, χαίρονται
χρώματα και φως τα μάτια όλων των άλλων.

Μερλάνα ντε Τροκ

Καουρισμακάκι
Άκου άκι μου,
καλύτερα να μην ξεγελαστείς απόψε.
Καλύτερα να τρίψεις το μάτι σου με μία τσουτσουμπίδα και να πεις
(γιατί έχει καύσωνα τι να κάνουμε έχουμε κι άλλες δουλειές)
καλύτερα να πεις και δυο βρισιές στο κάτω κάτω.
Μην αφήσεις να σου ξεφουρνίσουμε ότι τώρα το ’δανε το έργο
και αυτό ήτανε πάει.
Να μας τσαμπουνάνε για του πλατάνου την αντοχή,
του ασυναγώνιστου τις κατακτήσεις,
και τέλος πάντων τα δάκρυα της φτωχομάνας.
Από δω έχει ένα δρόμο όλο προς τα κάτω πάει κι άμα θες βγάζει
στις ελιές,
καλύτερα να μην ξεχαστείς άμα θες βγάζει στις ελιές άκι.
Του γλάρου του σπάει το φτερό
περιφέρεται σαν κάποτε να ’χε αλσχάιμερ και πεθαίνει.
Του μεγάλου κουνουπιού,
παγιδεύεται από τη μέσα μεριά της σίτας και πολεμάει να βγει έξω
κι έρχεται το χελιδόνι για να το φάει και δεν μπορεί άκι.
Καλύτερα να μην ξεγελαστείς.

κώστας πλησιώτης
Μωρ’ τι άθλιος ο αναπτήρας
μες στον αέρα
στέκεται
λες και του δωκαν πνοή
τέτοιοι χιλιάδες
μ’ αλαζονεία τέτοια
κι η μπλε του η φλόγα
φλέγεται και
καίει
με κείνο τον ήχο το βουβό
το σφύριγμα της ανεμίσιας του
κληρονομιάς
είτε σαλεύουν τα θυμάρια
είτε ριζώνουν πιο βαθιά
αρπάζει
και μας γιομά
καπνούς και θυμιατά
κουκουλωμένος στις παλάμες μας και
θε ν’ ανάβει
θε ν’ ανάβει
θε ν’ ανάβει

Ιδανικός Δραπέτης
Με έκπληξη πληροφορούμαι
πως από τας ανατολάς
η σκούφια σου κρατά
και πως στη χώρα μου
δεν ήτο, φυσιολογικά
να στέκεις και να ίπτασαι
μα δεν θωρείς το δαχτυλίδι
που το λαιμό σου γυρίζει
και το φάρυγγα τυλίγει;
πως φωνασκείς κι ενίστασαι
με τα προσόντα τούτα
θαρρείς το ήθελα εγώ;
θαρρείς σε ήθελαν εδώ;
τι κι αν απ’ τα κλουβιά σε αμολήσαν;
τι κι αν δεν είχες που να πας;
η άμμος και οι φοίνικες
να μη σε κοροϊδεύουν
εδώ δεν είμαστε ανατολή
δαχτυλιδολαίμη απατημένε
δεν τους ακούς που ψιττακίζουν;
εσύ σε σμήνος κι αυτοί μια οχλοβοή
βάλε μπρος τα εξωτικά φτερά σου
ξέχνα την πατρογονική σου αλυσίδα
κράτα το δαχτυλίδι σου για να θυμάσαι
και κράξε ελεύθερος
και πέτα, πέτα, πέταξε
κι αμόλα κουτσουλιά

Οσφρανατολισμός
Στο μετρό μυρίζει λάδι.
Και χλωρίνη
κι ασετόν.
Τα καθίσματα σαν κάδοι.
Και βενζίνη
και μπετόν.
Πώς οι ποιητές μυρίζουν
Και πούθε είναι να τους βρω
Μες σε χαρτιά και σε μελάνια
Ή στον υπόγειο συρφετό;

Ελένη Μοσχοβάκη

Τα μυρμήγκια διασχίζουν τον ιδρώτα της πλάτης
Αδιαφορώντας για τα πάντα
Ακούει τις συμβουλές της μάνας του
Μέσα από τις φουσκάλες των χεριών
Αυτός που αγαπά πρέπει να γελάσει
Κάνει μια κίνηση
Στροβιλίζεται με μανία στο χώμα
Ούτε χα, ούτε χου
Κι έπειτα τίποτα
Κάθε πόλεμος σταματά το μεσημέρι

του χώματος οι χάρες

χώμα πρώτο

Έσκαψε μια γωνιά
να παραχώσει το θάνατο
κι ύστερα φύτεψε ένα άνθος
που δε μιλά αλλά ξέρει.
Και κάθε νύχτα το κοιτά
ν’ ανθίζει από την κόλαση.

χώμα δεύτερο

Πόρτες πολλές
κι ανάμεσα ένα παράθυρο
για αυτοκτονία.
Κανείς δεν το καθαρίζει πια.
Η σκόνη του κρατά
λίγη από την ανάμνηση
του σάλτου στο κενό.

χώμα τρίτο

Βρήκα λάκκο ανοιχτό
Κι έκλαψα μέσα
Μπας και πικραθεί το χώμα
Αν γίνει στέρφο
Θα πάψετε να τρώτε
Καρπούς της λησμονιάς

Γιώργης Μακελάρης
στην παιδική
Με μια τρεχάλα πέρασε τη διάβαση. Στον πάγκο με τα κοκοράκια και
τα μήλα, τυλίχτηκε την πιο μεγάλη σαπουνόφουσκα κι αφού για λίγο
αιωρήθηκε, βρέθηκε στο ψηλότερο σημείο. Σ' ένα της παιδικής χαράς
πανόραμα.

Πάνω στην πλαστική σου καμπυλότητα
στην πρώτη ψεύτικη αγκαλιά, θα αφεθώ
σε μια ολίσθηση ανορθόδοξη.
Μα, πού ακούστηκε πρώτα να βγαίνουνε τα πόδια;
Πώς σε φαντάστηκα τσουλήθρα ως ξεγέννημα;

Αυτός απ' τη μία /
\ Αυτή απ' την άλλη
Κοιταζόντουσαν στα μάτια  κι έδειχναν να ισοζυγούν.

Εξαρτημένοι από κούνια
πάντα θα θέλουμε ένα χέρι να μας σπρώξει.
Το πώς θα σταματήσουμε το ξέρουμε εμείς.
Αν θα φρενάρουμε τα πόδια στα χαλίκια
ή μ΄ ένα πέταγμα αν ξεφύγουμε μπροστά.

Κάτω απ' τη βρύση έτριψε τα χέρια. Μετά τα αίματα απ΄τα γόνατα
καθάρισε. Πριν περάσει τη διάβαση τρεχάλα, ζήτησε μαλλί της γριάς.
Από τον μάγο της παιδικής χαράς.

γιώργος Κακαές

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη
Εκείνο το βράδυ μόνο άκουγε.
Μεγάλες μπουκιές έφαγε,
κουβέντα καμιά δεν είπε.
Γνώριζε πως μετά από τόσες συζητήσεις
θα ’χε για την επόμενη κιόλας μέρα
μπόλικη τροφή για σκέψη.
Επιστρέφοντας στο σπίτι αξημέρωτα,
είδε το φούρναρη που ζύμωνε
κι αμέσως σκέφτηκε πως
φτάνει πια με το κοσκίνισμα.
Νηστικός για ύπνο δεν έπεσε
μήτε καρβέλια ονειρεύτηκε,
μονάχα ξύπνησε
με μια πικρή γεύση στο στόμα
και αυτή την αίσθηση πως
λιγοστεύουν τα ψωμιά του.
Ήταν η πρώτη φορά
που σηκώθηκε αποφασισμένος
να μαγειρέψει πριν πεινάσει
κι ας ήξερε καλά ότι
την ώρα την κρίσιμη
πάλι
τα λόγια του θα μασήσει.
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Μερλάνα ντε Τροκ
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Έλενα Νικολακοπούλου
κώστας πλησιώτης
sine lege
Κικέρτα
Γιώργης Μακελάρης
Σκίτσα (κατά τη σειρά εμφάνισής τους):
skotini  άτιτλο
ντέμη  η Μπιάνκα (λινογραφία), το κοράκι και το φτερό (σινική μελάνη)
Cato Fong  B Deduction (ψηφιακή εικονογράφηση)
Λογότυπο εξωφύλλου:
Pliatsiko
Πολλές ευχαριστίες στο τυπογραφείο Κωστόπουλου.

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: t
otsakmaki.wordpress@gmail.com

totsakmaki.wordpress.com
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