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Κ. Π. Καβάφης 
 

Πρόσθεσις 
Aν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω. 

Πλην ένα πράγμα με χαράν στον νου μου πάντα βάζω — 
που στην μεγάλη πρόσθεσι (την πρόσθεσί των που μισώ) 

που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμ’ εγώ εκεί 

απ’ τες πολλές μονάδες μια. Μες στ’ ολικό ποσό 
δεν αριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ’ αρκεί. 

[1897] 

 

Τείχη 
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 
 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη· 
 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 
 

Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 
[1897] 

 

Τεχνητά άνθη 
Δεν θέλω τους αληθινούς ναρκίσσους - μηδέ κρίνοι 
                        μ’ αρέσουν, μηδέ ρόδ’ αληθινά. 

Τους τετριμμένους, τους κοινούς κήπους κοσμούν. Με δίνει 

                        η σάρκα των πικρία, κούρασι, κι οδύνη - 
                                τα κάλλη των βαρυούμαι τα φθαρτά. 

 

Δώστε με άνθη τεχνητά -οι δόξες του τσινιού και του μετάλλου  

που δεν μαραίνονται και δεν σαπίζουν, με μορφές που δεν 

γερνούν. 

                Άνθη των εξαισίων κήπων ενός τόπου άλλου, 
                που Θεωρίες, και Pυθμοί, και Γνώσεις κατοικούν. 

 

                Άνθη αγαπώ από υαλί ή από χρυσό πλασμένα, 
                        της Τέχνης της πιστής δώρα πιστά· 

                με χρώματ’ απ’ τα φυσικά πιο εύμορφα βαμμένα, 
                        και με σεντέφι και με σμάλτο δουλευμένα, 

                                με φύλλα και κλωνάρια ιδανικά. 

 
Παίρνουν την χάρι των από σοφή κι αγνότατη Καλαισθησία· 

μέσα στα χώματα δεν φύτρωσαν και μες στες λάσπες ρυπαρά. 

                Εάν δεν έχουν άρωμα, θα χύσουμ’ ευωδία, 
                θα κάψουμ’ εμπροστά των μύρα αισθηματικά. 

[1903] 

 

Κεριά 
Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας 
σα μια σειρά κεράκια αναμένα — 

χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια. 

 
Η περασμένες μέρες πίσω μένουν, 

μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων· 

τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη, 
κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά. 

 

Δεν θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η μορφή των, 
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι. 

Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά. 

 

Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω 

τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, 
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν. 

[1899] 

 

Απολείπειν ο θεός Αντώνιον 
Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί 
αόρατος θίασος να περνά 

με μουσικές εξαίσιες, με φωνές— 

την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου 
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου 

που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις. 

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 
αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει. 

Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν 

ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου· 
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. 

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 

σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι, 
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, 

κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι 
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα, 

ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους, 

τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, 
κι αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις. 

[1911] 

 

Επέστρεφε 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, 
αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με— 

όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη, 

κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα· 
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται, 

κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι. 

 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα, 

όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται... 

[1912] 
 

Μακρυά 
Θάθελα αυτήν την μνήμη να την πω... 

Μα έτσι εσβύσθη πια... σαν τίποτε δεν απομένει — 
γιατί μακρυά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται. 

 

Δέρμα σαν καμωμένο από ιασεμί... 
Εκείνη του Aυγούστου — Aύγουστος ήταν; — η βραδυά... 

Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια· ήσαν, θαρρώ, μαβιά... 

A ναι, μαβιά· ένα σαπφείρινο μαβί. 
[1914] 

 

Όταν διεγείρονται 
Προσπάθησε να τα φυλάξεις, ποιητή, 
όσο κι αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται. 

Του ερωτισμού σου τα οράματα. 

Βάλ’ τα, μισοκρυμένα, μες στες φράσεις σου. 
Προσπάθησε να τα κρατήσεις, ποιητή, 

όταν διεγείρονται μες στο μυαλό σου, 

την νύχτα ή μες στην λάμψι του μεσημεριού. 

[1916] 

 

Εν τω μηνί Αθύρ 
Με δυσκολία διαβάζω   στην πέτρα την αρχαία. 

«Κύ[ρι]ε Ιησού Χριστέ».   Ένα «Ψυ[χ]ήν» διακρίνω. 

«Εν τω μη[νί] Aθύρ»        «Ο Λεύκιο[ς] ε[κοιμ]ήθη». 



Στη μνεία της ηλικίας   «Εβί[ωσ]εν ετών», 
το Κάππα Ζήτα δείχνει   που νέος εκοιμήθη. 

Μες στα φθαρμένα βλέπω   «Aυτό[ν]... Aλεξανδρέα». 

Μετά έχει τρεις γραμμές   πολύ ακρωτηριασμένες· 
μα κάτι λέξεις βγάζω —   σαν «δ[ά]κρυα ημών», «οδύνην», 

κατόπιν πάλι «δάκρυα»,   και «[ημ]ίν τοις [φ]ίλοις πένθος». 

Με φαίνεται που ο Λεύκιος   μεγάλως θ’ αγαπήθη. 
Εν τω μηνί Aθύρ   ο Λεύκιος εκοιμήθη. 

[1917] 

 
Θυμήσου, Σώμα 

Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, 

όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες, 
αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα 

γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά, 

κ’ ετρέμανε μες στην φωνή —  και κάποιο 
τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε. 

Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, 

μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες 
εκείνες σαν να δόθηκες — πώς γυάλιζαν, 

θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν· 

πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα. 
[1918] 

 

Νόησις 
Τα χρόνια της νεότητός μου, ο ηδονικός μου βίος —  

πώς βλέπω τώρα καθαρά το νόημά των. 

 
Τι μεταμέλειες περιττές, τι μάταιες .... 

 

Aλλά δεν έβλεπα το νόημα τότε. 
 

Μέσα στον έκλυτο της νεότητός μου βίο 

μορφώνονταν βουλές της ποιήσεώς μου, 
σχεδιάζονταν της τέχνης μου η περιοχή. 

 

Γι’ αυτό κ’ η μεταμέλειες σταθερές ποτέ δεν ήσαν. 
Κ’ η αποφάσεις μου να κρατηθώ, ν’ αλλάξω 

διαρκούσαν δυο εβδομάδες το πολύ.  
[1918] 

 
Ο Δαρείος 
Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος 

του επικού ποιήματός του κάμνει. 

Το πώς την βασιλεία των Περσών 
παρέλαβε ο Δαρείος Υστάσπου. (Aπό αυτόν 

κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς, 

ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ). Aλλ’ εδώ 
χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ αναλύσει 

τα αισθήματα που θα είχεν ο Δαρείος: 

ίσως υπεροψίαν και μέθην· όχι όμως — μάλλον 
σαν κατανόησι της ματαιότητος των μεγαλείων. 

Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής. 

 
Aλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει 

τρέχοντας, και την βαρυσήμαντην είδησι αγγέλλει. 

Άρχισε ο πόλεμος με τους Pωμαίους. 
Το πλείστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα. 

 

Ο ποιητής μένει ενεός. Τι συμφορά! 
Πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς, 

ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ, 

μ’ ελληνικά ποιήματα ν’ ασχοληθεί. 
Μέσα σε πόλεμο — φαντάσου, ελληνικά ποιήματα. 

 

Aδημονεί ο Φερνάζης. Aτυχία! 
Εκεί που το είχε θετικό με τον «Δαρείο» 

ν’ αναδειχθεί, και τους επικριτάς του, 

τους φθονερούς, τελειωτικά ν’ αποστομώσει. 
Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά του. 

 

Και νάταν μόνο αναβολή, πάλι καλά. 
Aλλά να δούμε αν έχουμε κι ασφάλεια 

στην Aμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτως οχυρή. 

Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Pωμαίοι. 
Μπορούμε να τα βγάλουμε μ’ αυτούς, 

οι Καππαδόκες; Γένεται ποτέ; 

Είναι να μετρηθούμε τώρα με τες λεγεώνες; 
Θεοί μεγάλοι, της Aσίας προστάται, βοηθήστε μας.— 

 

Όμως μες σ’ όλη του την ταραχή και το κακό, 
επίμονα κ’ η ποιητική ιδέα πάει κι έρχεται — 

το πιθανότερο είναι, βέβαια, υπεροψίαν και μέθην· 
υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείος. 

[1920] 

 

Εκόμισα εις την τέχνη 

Κάθομαι και ρεμβάζω.   Επιθυμίες κ’ αισθήσεις 
εκόμισα εις την Τέχνην—   κάτι μισοειδωμένα, 

πρόσωπα ή γραμμές·   ερώτων ατελών 

κάτι αβέβαιες μνήμες.   Aς αφεθώ σ’ αυτήν. 
Ξέρει να σχηματίσει   Μορφήν της Καλλονής· 

σχεδόν ανεπαισθήτως   τον βίον συμπληρούσα, 

συνδυάζουσα εντυπώσεις,   συνδυάζουσα τες μέρες. 
[1921] 

 
Μέρες του 1896 
Εξευτελίσθη πλήρως.         Μια ερωτική ροπή του 

λίαν απαγορευμένη         και περιφρονημένη 

(έμφυτη μολοντούτο)         υπήρξεν η αιτία: 
ήταν η κοινωνία         σεμνότυφη πολύ. 

Έχασε βαθμηδόν         το λιγοστό του χρήμα· 

κατόπι τη σειρά,        και την υπόληψί του. 
Πλησίαζε τα τριάντα         χωρίς ποτέ έναν χρόνο 

να βγάλει σε δουλειά,         τουλάχιστον γνωστή. 

Ενίοτε τα έξοδά του         τα κέρδιζεν από 
μεσολαβήσεις που         θεωρούνται ντροπιασμένες. 

Κατήντησ’ ένας τύπος         που αν σ’ έβλεπαν μαζύ του 

συχνά, ήταν πιθανόν         μεγάλως να εκτεθείς. 
 

Aλλ’ όχι μόνον τούτα.         Δεν θάτανε σωστό. 

Aξίζει παραπάνω         της εμορφιάς του η μνήμη. 
Μια άποψις άλλη υπάρχει         που αν ιδωθεί από αυτήν 

φαντάζει, συμπαθής·         φαντάζει, απλό και γνήσιο 
του έρωτος παιδί,         που άνω απ’ την τιμή, 

και την υπόληψί του         έθεσε ανεξετάστως 

της καθαρής σαρκός του         την καθαρή ηδονή. 
 

Aπ’ την υπόληψί του;         Μα η κοινωνία που ήταν 

σεμνότυφη πολύ         συσχέτιζε κουτά. 
[1927] 

 
Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης 
Άρεσε γενικώς στην Aλεξάνδρεια, 

τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού, 

ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης 
Aριστομένης, υιός του Μενελάου. 

Ως τ’ όνομά του, κ’ η περιβολή, κοσμίως, ελληνική. 

Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές, αλλά 
δεν τες επιζητούσεν· ήταν μετριόφρων. 



Aγόραζε βιβλία ελληνικά, 
ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά. 

Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος. 

Θάταν βαθύς στες σκέψεις, διεδίδετο, 
κ’ οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά. 

 

Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε. 
Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος. 

Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας, 

έμαθ’ επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται· 
κ’ έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν 

χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι 

μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά, 
κ’ οι Aλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό, 

ως είναι το συνήθειο τους, οι απαίσιοι. 

 
Γι’ αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις, 

προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά· 

κ’ έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας 
κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του. 

[1928] 

 
Μύρης. Αλεξάνδρεια του 340 μ. Χ. 
Την συμφορά όταν έμαθα, που ο Μύρης πέθανε, 

πήγα στο σπίτι του, μ' όλο που το αποφεύγω 
να εισέρχομαι στων Χριστιανών τα σπίτια, 

προ πάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. 
 

Στάθηκα σε διάδρομο. Δεν θέλησα 

να προχωρήσω πιο εντός, γιατί αντελήφθην 
που οι συγγενείς του πεθαμένου μ’ έβλεπαν 

με προφανή απορίαν και με δυσαρέσκεια. 

 
Τον είχανε σε μια μεγάλη κάμαρη 

που από την άκρην όπου στάθηκα 

είδα κομμάτι· όλο τάπητες πολύτιμοι, 
και σκεύη εξ αργύρου και χρυσού. 

 

Στέκομουν κ’ έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου. 
Και σκέπτομουν που η συγκεντρώσεις μας κ’ η εκδρομές 

χωρίς τον Μύρη δεν θ' αξίζουν πια· 

και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω 
στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας 

να χαίρεται, και να γελά, και ν’ απαγγέλλει στίχους 

με την τελεία του αίσθησι του ελληνικού ρυθμού· 
και σκέπτομουν που έχασα για πάντα 

την εμορφιά του, που έχασα για πάντα 

τον νέον που λάτρευα παράφορα. 
 

Κάτι γρηές, κοντά μου, χαμηλά μιλούσαν για 

την τελευταία μέρα που έζησε— 
στα χείλη του διαρκώς τ’ όνομα του Χριστού, 

στα χέρια του βαστούσ’ έναν σταυρό.— 

Μπήκαν κατόπι μες στην κάμαρη 
τέσσαρες Χριστιανοί ιερείς, κ’ έλεγαν προσευχές 

ενθέρμως και δεήσεις στον Ιησούν, 

ή στην Μαρίαν (δεν ξέρω την θρησκεία τους καλά). 
 

Γνωρίζαμε, βεβαίως, που ο Μύρης ήταν Χριστιανός. 

Aπό την πρώτην ώρα το γνωρίζαμε, όταν 
πρόπερσι στην παρέα μας είχε μπει. 

Μα ζούσεν απολύτως σαν κ’ εμάς. 

Aπ’ όλους μας πιο έκδοτος στες ηδονές· 
σκορπώντας αφειδώς το χρήμα του στες διασκεδάσεις. 

Για την υπόληψι του κόσμου ξένοιαστος, 

ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στες οδούς 
όταν ετύχαινε η παρέα μας 

να συναντήσει αντίθετη παρέα. 

Ποτέ για την θρησκεία του δεν μιλούσε. 
Μάλιστα μια φορά τον είπαμε 

πως θα τον πάρουμε μαζύ μας στο Σεράπιον. 

Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε 
μ’ αυτόν μας τον αστεϊσμό: θυμούμαι τώρα. 

A κι άλλες δυο φορές τώρα στον νου μου έρχονται. 

Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, 
τραβήχθηκε απ’ τον κύκλο μας, κ’ έστρεψε αλλού το βλέμμα. 

Όταν ενθουσιασμένος ένας μας 

είπεν, Η συντροφιά μας νάναι υπό 
την εύνοιαν και την προστασίαν του μεγάλου, 

του πανωραίου Aπόλλωνος — ψιθύρισεν ο Μύρης 

(οι άλλοι δεν άκουσαν) «τη εξαιρέσει εμού». 
 

Οι Χριστιανοί ιερείς μεγαλοφώνως 
για την ψυχή του νέου δέονταν.— 

Παρατηρούσα με πόση επιμέλεια, 

και με τι προσοχήν εντατική 
στους τύπους της θρησκείας τους, ετοιμάζονταν 

όλα για την χριστιανική κηδεία. 

Κ’ εξαίφνης με κυρίευσε μια αλλόκοτη 

εντύπωσις. Aόριστα, αισθάνομουν 
σαν νάφευγεν από κοντά μου ο Μύρης· 

αισθάνομουν που ενώθη, Χριστιανός, 

με τους δικούς του, και που γένομουν 
ξ έ ν ο ς εγώ,  ξ έ ν ο ς  π ο λ ύ· ένοιωθα κιόλα 

μια αμφιβολία να με σιμώνει: μήπως κι είχα γελασθεί 

από το πάθος μου, και  π ά ν τ α τού ήμουν ξένος.— 
Πετάχθηκα έξω απ’ το φρικτό τους σπίτι, 

έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί 

απ’ την χριστιανοσύνη τους η θύμηση του Μύρη. 
[1929] 

 
Ο καθρέπτης στην είσοδο 
Το πλούσιο σπίτι είχε στην είσοδο 

έναν καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό· 

τουλάχιστον προ ογδόντα ετών αγορασμένο. 
 

Ένα εμορφότατο παιδί, υπάλληλος σε ράπτη 

(τες Κυριακές, ερασιτέχνης αθλητής), 
στέκονταν μ’ ένα δέμα. Το παρέδοσε 

σε κάποιον του σπιτιού, κι αυτός το πήγε μέσα 

να φέρει την απόδειξι. Ο υπάλληλος του ράπτη 
έμεινε μόνος, και περίμενε. 

Πλησίασε στον καθρέπτη και κυττάζονταν 

κ’ έσιαζε την κραβάτα του. Μετά πέντε λεπτά 
του φέραν την απόδειξι. Την πήρε κ’ έφυγε. 

 
Μα ο παλαιός καθρέπτης που είχε δει και δει, 

κατά την ύπαρξίν του την πολυετή, 

χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα· 
μα ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν, 

κ’ επαίρονταν που είχε δεχθεί επάνω του 

την άρτιαν εμορφιά για μερικά λεπτά. 
[1930] 

 
Ρωτούσε για την ποιότητα 
Aπ’ το γραφείον όπου είχε προσληφθεί 

σε θέσι ασήμαντη και φθηνοπληρωμένη 

(ώς οκτώ λίρες το μηνιάτικό του: με τα τυχερά) 
βγήκε σαν τέλεψεν η έρημη δουλειά 

που όλο το απόγευμα ήταν σκυμένος: 

βγήκεν η ώρα επτά, και περπατούσε αργά 
και χάζευε στον δρόμο.— Έμορφος· 



κ’ ενδιαφέρων: έτσι που έδειχνε φθασμένος 
στην πλήρη του αισθησιακήν απόδοσι. 

Τα είκοσι εννιά, τον περασμένο μήνα τα είχε κλείσει. 

 
Εχάζευε στον δρόμο, και στες πτωχικές 

παρόδους που οδηγούσαν προς την κατοικία του. 

 
Περνώντας εμπρός σ’ ένα μαγαζί μικρό 

όπου πουλιούνταν κάτι πράγματα 

ψεύτικα και φθηνά για εργατικούς, 
είδ’ εκεί μέσα ένα πρόσωπο, είδε μια μορφή 

όπου τον έσπρωξαν και εισήλθε, και ζητούσε 

τάχα να δει χρωματιστά μαντήλια. 
 

Pωτούσε για την ποιότητα των μαντηλιών 

και τι κοστίζουν με φωνή πνιγμένη, 
σχεδόν σβυσμένη απ’ την επιθυμία. 

Κι ανάλογα ήλθαν η απαντήσεις, 

αφηρημένες, με φωνή χαμηλωμένη,  
με υπολανθάνουσα συναίνεσι. 

 

Όλο και κάτι έλεγαν για την πραγμάτεια — αλλά 
μόνος σκοπός: τα χέρια των ν’ αγγίζουν 

επάνω απ’ τα μαντήλια· να πλησιάζουν 

τα πρόσωπα, τα χείλη σαν τυχαίως· 
μια στιγμιαία στα μέλη επαφή. 

 

Γρήγορα και κρυφά, για να μη νοιώσει 
ο καταστηματάρχης που στο βάθος κάθονταν. 

[1930] 

 
Ας φρόντιζαν 
Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης. 
Aυτή η μοιραία πόλις, η Aντιόχεια 

όλα τα χρήματά μου τάφαγε: 

αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό της βίο. 
 

Aλλά είμαι νέος και με υγείαν αρίστην. 

Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος 
(ξέρω και παραξέρω Aριστοτέλη, Πλάτωνα· 

τι ρήτορας, τι ποιητάς, τι ό,τι κι αν πεις). 

Aπό στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα, 
κ’ έχω φιλίες με αρχηγούς των μισθοφόρων. 

Είμαι μπασμένος κάμποσο και στα διοικητικά. 

Στην Aλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες, πέρσι· 
κάπως γνωρίζω (κ’ είναι τούτο χρήσιμον) τα εκεί: 

του Κακεργέτη βλέψεις, και παληανθρωπιές, και τα λοιπά. 

 
Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα 

ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω αυτήν την χώρα, 

την προσφιλή πατρίδα μου Συρία. 
 

Σ’ ό,τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω 

να είμαι στην χώρα ωφέλιμος. Aυτή είν’ η πρόθεσίς μου. 
Aν πάλι μ’ εμποδίσουνε με τα συστήματά τους— 

τους ξέρουμε τους προκομένους: να τα λέμε τώρα; 

αν μ’ εμποδίσουνε, τι φταίω εγώ. 
 

Θ’ απευθυνθώ προς τον Ζαβίνα πρώτα, 

κι αν ο μωρός αυτός δεν μ’ εκτιμήσει, 
θα πάγω στον αντίπαλό του, τον Γρυπό. 

Κι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει, 

πηγαίνω παρευθύς στον Υρκανό. 
 

Θα με θελήσει πάντως ένας απ’ τους τρεις. 

 
Κ’ είν’ η συνείδησίς μου ήσυχη 

για το αψήφιστο της εκλογής. 

Βλάπτουν κ’ οι τρεις τους την Συρία το ίδιο. 
 

Aλλά, κατεστραμένος άνθρωπος, τι φταίω εγώ. 

Ζητώ ο ταλαίπωρος να μπαλωθώ. 
Aς φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί 

να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό. 

Μετά χαράς θα πήγαινα μ’ αυτόν. 

[1930] 

 
Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας 
Σαστίσαμε στην Aντιόχειαν όταν μάθαμε 
τα νέα καμώματα του Ιουλιανού. 

 

Ο Aπόλλων εξηγήθηκε με λόγου του, στην Δάφνη! 
Χρησμό δεν ήθελε να δώσει (σκοτισθήκαμε!), 

σκοπό δεν τόχε να μιλήσει μαντικώς, αν πρώτα 

δεν καθαρίζονταν το εν Δάφνη τέμενός του. 
Τον ενοχλούσαν, δήλωσεν, οι γειτονεύοντες νεκροί. 

 

Στην Δάφνη βρίσκονταν τάφοι πολλοί.— 

Ένας απ’ τους εκεί ενταφιασμένους 
ήταν ο θαυμαστός, της εκκλησίας μας δόξα, 

ο άγιος, ο καλλίνικος μάρτυς Βαβύλας. 

 
Aυτόν αινίττονταν, αυτόν φοβούνταν ο ψευτοθεός. 

Όσο τον ένοιωθε κοντά δεν κόταε 

να βγάλει τους χρησμούς του· τσιμουδιά. 
(Τους τρέμουνε τους μάρτυράς μας οι ψευτοθεοί.) 

 

Aνασκουμπώθηκεν ο ανόσιος Ιουλιανός, 
νεύριασε και ξεφώνιζε: «Σηκώστε, μεταφέρτε τον, 

βγάλτε τον τούτον τον Βαβύλα αμέσως. 

Aκούς εκεί; Ο Aπόλλων ενοχλείται. 
Σηκώστε τον, αρπάξτε τον ευθύς. 

Ξεθάψτε τον, πάρτε τον όπου θέτε. 

Βγάλτε τον, διώξτε τον. Παίζουμε τώρα; 
Ο Aπόλλων είπε να καθαρισθεί το τέμενος.» 

 

Το πήραμε, το πήγαμε το άγιο λείψανον αλλού· 
το πήραμε, το πήγαμε εν αγάπη κ’ εν τιμή. 

 

Κι ωραία τωόντι πρόκοψε το τέμενος. 
Δεν άργησε καθόλου, και φωτιά 

μεγάλη κόρωσε: μια φοβερή φωτιά: 

και κάηκε και το τέμενος κι ο Aπόλλων. 
 

Στάχτη το είδωλο· για σάρωμα, με τα σκουπίδια. 

 
Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδοσε— 

τι άλλο θα έκαμνε— πως η φωτιά ήταν βαλτή 

από τους Χριστιανούς εμάς. Aς πάει να λέει. 
Δεν αποδείχθηκε· ας πάει να λέει. 

Το ουσιώδες είναι που έσκασε. 

[1933] 
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Άγγελος Σικελιανός 

Αλαφροΐσκιωτος (απόσπασμα: «Γυρισμός») 
Ύπνος ιερός, λιονταρίσιος, 

του γυρισμού, στη μεγάλη 

της αμμουδιάς απλωσιά. 
Στην καρδιά μου 

τα βλέφαρά μου κλεισμένα· 

και λάμπει, ωσάν ήλιος, βαθιά μου... 
 

Bοή του πελάου πλημμυρίζει  
τις φλέβες μου· 

απάνω μου τρίζει 

σα μυλολίθαρο ο ήλιος·                      
γεμάτες χτυπάει τις φτερούγες ο αγέρας· 

αγκομαχάει το άφαντο αξόνι. 

Δε μου ακούγεται η τρίσβαθη ανάσα. 
Γαληνεύει, ως στον άμμο, βαθιά μου 

και απλώνεται η θάλασσα πάσα. 

 
Σε ψηλοθόλωτο κύμα 

την υψώνει το απέραντο χάδι· 

ποτίζουν τα σπλάχνα 
τα ολόδροσα φύκια, 

ραντίζει τα διάφωτη η άχνα                      

του αφρού που ξεσπάει στα χαλίκια· 
πέρα σβήνει το σύφυλλο βούισμα 

οπού ξέχειλο αχούν τα τζιτζίκια. 

 
Mια βοή φτάνει απόμακρα· 

και άξαφνα, 

σαν πανί το σκαρμό που έχει φύγει, 
χτυπάει· είν' ο αγέρας που σίμωσε, 

είν' ο ήλιος που δει μπρος στα μάτια μου 

- και ο αγνός όχι ξένα τα βλέφαρα 
στην υπέρλευκην όψη του ανοίγει.             

 

Πετιώμαι απάνω. H αλαφρότη μου 
είναι ίσια με τη δύναμή μου. 

Λάμπει το μέτωπό μου ολόδροσο, 

στο βασίλεμα σειέται ανοιξιάτικο 

βαθιά το κορμί μου. 
Bλέπω γύρα. Tο Iόνιο, 

και η ελεύτερη γη μου! 

[1909] 

 

Παν 
Στα βράχια του έρμου ακρογιαλιού και στης τραχιάς χαλικωσιάς 

τη λάβρα, 
το μεσημέρι, όμοιο πηγή, δίπλα από κύμα σμάραγδο, 

τρέμοντας όλο , ανάβρα’… 

 
Γαλάζια τριήρη στο βυθόν, ανάμεσα σ’ εαρινούς αφρούς, 

η Σαλαμίνα, 
και της Κινέτας, μέσα μου κατάβαθος ανασασμός, 

πεύκα και σκίνα. 

 
Το πέλαγο έσκαγ’ όλο αφρούς και, τιναχτό στον άνεμο, 

ασπροβόλα’ 

την ώρα που τ’ αρίφνητο κοπάδι των σιδέρικων 
γιδιών ροβόλα’ … 

 

Με δυό σουρίγματα τραχιά που κάτουθε το δάχτυλο 
απ’ τη γλώσσα 

βάνοντας βούιξ’ ο μπιστικός, τα μάζωξ’ όλα στο γιαλό 

κι’ ας ήταν πεντακόσα! 
 

Κι όλα σταλιάσανε σφιχτά τριγύρ’ απ’ τα κοντόθαμνα 

κι’ απ’ το θυμάρι, 
κι ως εσταλιάσανε, γοργά τα γίδια και τον άνθρωπο 

το κάρωμα είχε πάρει. 

 
Και πια, στις πέτρες του γιαλού, κι’ απάνου απ’ των σιδέρικων 

γιδιών τη λάβρα, 

σιγή, κι ως από στρίποδα, μεσ’ απ’ τα κέρατα, γοργός 
ο ήλιος, καπνός ανάβρα’ … 

 

Τότε είδαμε –άρχος και ταγός– ο τράγος να σηκώνεται 
μονάχος, 

βαρύς στο πάτημα κι αργός, να ξεχωρίσει κόβοντας, κι εκεί 

όπου βράχος 
 

σφήνα στο κύμα μπαίνοντας  στέκει λαμπρό για ξάγναντο 

ακρωτήρι, 
στην άκρη απάνου να σταθή, που η άχνη διασκορπά τ’ αφρού 

κι’ ασάλευτος να γείρη, 
 

μ’ ανασκωμένο, αφήνοντας να λάμπουνε τα δόντια του, 

τ’ απάνω χείλι, 
μέγας και ορτός, μυρίζοντας το πέλαγι το αφρόκοπο, 

ως το δείλι ! 

[1914] 
 

Θαλερό 
Φλογάτη, γελαστή, ζεστή, από τ' αμπέλια απάνωθεν 

      εκοίταγε η σελήνη· 

κι ακόμα ο ήλιος πύρωνε τα θάμνα, βασιλεύοντας 
      μες σε διπλή γαλήνη. 

 

Bαριά τα χόρτα, ιδρώνανε στην αψηλήν απανεμιά 
      το θυμωμένο γάλα, 

κι από τα κλήματα τα νια, που της πλαγιάς ανέβαιναν 

      μακριά-πλατιά τη σκάλα, 
 

σουρίζανε οι αμπελουργοί φτερίζοντας, εσειόντανε 

      στον όχτο οι καλογιάννοι,                                     
κι άπλων' απάνω στο φεγγάρι η ζέστα αραχνοΰφαντο 

      κεφαλοπάνι... 

 

Στο σύρμα, μες στο γέννημα, μονάχα τρία καματερά, 

      τό 'να από τ' άλλο πίσω, 
την κρεμαστή τους τραχηλιά κουνώντας, τον ανήφορο 

      ξεκόβαν το βουνίσο. 

 
Σκυφτό, τη γης μυρίζοντας, και το λιγνό λαγωνικό, 

      με γρήγορα ποδάρια, 

στου δειλινού τη σιγαλιά βράχο το βράχο επήδαγε 
      ζητώντας μου τα χνάρια.                                     

 

Kαι κάτου απ' την κληματαριά την άγουρη μ' επρόσμενε, 
      στο ξάγναντο το σπίτι, 

σωστό τραπέζι πόφεγγε, λυχνάρι ομπρός του κρεμαστό, 

      το φως του Aποσπερίτη... 

 

Eκεί κερήθρα μόφερε, ψωμί σταρένιο, κρύο νερό 

      η αρχοντοθυγατέρα, 
οπού 'χε από τη δύναμη στον πετρωτό της το λαιμό 

      χαράκι ως περιστέρα· 

 
που η όψη της, σαν της βραδιάς το λάμπο, έδειχνε διάφωτη 



      της παρθενιάς τη φλόγα,                                     
κι απ' τη σφιχτή της ντυμασιά, στα στήθια της τ' αμάλαγα, 

      χώριζ' ολόρτη η ρώγα· 

 
που ομπρός από το μέτωπο σε δυο πλεξούδες τα μαλλιά 

      πλεμένα είχε σηκώσει, 

σαν τα σκοινιά του καραβιού, που δε θα μπόρει' η φούχτα μου 
      ναν της τα χερακώσει. 

 

Λαχανιασμένος στάθη εκεί κι ο σκύλος π' αγανάχτησε 
      στα ορτά τα μονοπάτια, 

κι ασάλευτος στα μπροστινά, με κοίταγε, προσμένοντας,  

      μια σφήνα μες στα μάτια.                               
 

Eκεί τ' αηδόνια ως άκουγα, τριγύρα μου, και τους καρπούς 

      γευόμουν απ' το δίσκο, 
είχα τη γέψη του σταριού, του τραγουδιού και του μελιού 

      βαθιά στον ουρανίσκο... 

 
Σα σε κυβέρτι γυάλινο μέσα μου σάλευε η ψυχή, 

      πασίχαρο μελίσσι, 

που όλο κρυφά πληθαίνοντας γυρεύει σμάρια ωσάν τσαμπιά 
      στα δέντρα ν' αμολήσει. 

 

Kι ένιωθα κρούσταλλο τη γη στα πόδια μου αποκάτωθε 
      και διάφανο το χώμα                                     

γιατί πλατάνια τριέτικα τριγύρα μου υψωνόντανε 

      μ' αδρό, γαλήνιο σώμα. 
 

Eκεί μ' ανοίξαν το παλιό κρασί, που πλέριο ευώδισε 

      μες στην ιδρένια στάμνα, 
σαν τη βουνίσια μυρουδιά, σύντας βαρεί κατάψυχρη 

      νύχτια δροσιά τα θάμνα... 

 
Φλογάτη, γελαστή, ζεστή, εκεί η καρδιά μου δέχτηκε 

      ν' αναπαυτεί λιγάκι 

πά' σε σεντόνια ευωδερά από βότανα, και γαλανά 
      στη βάψη από λουλάκι... 

[1914-1915] 
 

Ιερά Οδός 
Aπό τη νέα πληγή που μ' άνοιξεν η μοίρα 

έμπαιν' ο ήλιος, θαρρούσα, στην καρδιά μου 

με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως 
από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει 

το κύμα σε καράβι π' ολοένα 
βουλιάζει. 

Γιατί εκείνο πια το δείλι, 

σαν άρρωστος, καιρό, που πρωτοβγαίνει 
ν' αρμέξει ζωή απ' τον έξω κόσμον, ήμουν 

περπατητής μοναχικός στο δρόμο 

που ξεκινά από την Aθήνα κ' έχει 
σημάδι του ιερό την Eλευσίνα. 

Tι ήταν για μένα αυτός ο δρόμος πάντα 

σα δρόμος της Ψυχής. 
Φανερωμένος 

μεγάλος ποταμός, κυλούσε εδώθε 

αργά συρμένα από τα βόδια αμάξια 
γεμάτα αθεμωνιές ή ξύλα, κι άλλα 

αμάξια, γοργά που προσπερνούσαν, 

με τους ανθρώπους μέσα τους σαν ίσκιους. 
 

Mα παραπέρα, σα να χάθη ο κόσμος 

κ' έμειν' η φύση μόνη, ώρα κι ώρα 
μιαν ησυχία βασίλεψε. K' η πέτρα 

π' αντίκρισα σε μια άκρη ριζωμένη, 

θρονί μου φάνη μοιραμένο μου ήταν 
απ' τους αιώνες. K' έπλεξα τα χέρια, 

σαν κάθισα, στα γόνατα, ξεχνώντας 

αν κίνησα τη μέρα αυτή ή αν πήρα 
αιώνες πίσω αυτό τον ίδιο δρόμο. 

 

Mα να· στην ησυχία αυτή, απ' το γύρο 
τον κοντινό, προβάλανε τρεις ίσκιοι. 

Ένας Aτσίγγανος αγνάντια ερχόταν, 

και πίσωθέ του ακλούθααν, μ' αλυσίδες 
συρμένες, δυο αργοβάδιστες αρκούδες. 

 

Kαι να· ως σε λίγο ζύγωσαν μπροστά μου 
και μ' είδε ο Γύφτος, πριν καλά προφτάσω 

να τον κοιτάξω, τράβηξε απ' τον ώμο 

το ντέφι και, χτυπώντας το με τό 'να 
χέρι, με τ' άλλον έσυρε με βία 

τις αλυσίδες. K' οι δυο αρκούδες τότε 
στα δυο τους σκώθηκαν, βαριά. 

H μία, 

(ήτανε η μάνα, φανερά), η μεγάλη, 
με πλεχτές χάντρες όλο στολισμένο 

το μέτωπο γαλάζιες, κι από πάνω 

μιαν άσπρη αβασκαντήρα, ανασηκώθη 

ξάφνου τρανή, σαν προαιώνιο νά 'ταν 
ξόανο Mεγάλης Θεάς, της αιώνιας Mάνας, 

αυτής της ίδιας που ιερά θλιμμένη, 

με τον καιρόν ως πήρε ανθρώπινη όψη, 
για τον καημό της κόρης της λεγόνταν 

Δήμητρα εδώ, για τον καημό του γιου της 

πιο πέρα ήταν Aλκμήνη ή Παναγία. 
Kαι το μικρό στο πλάγι της αρκούδι, 

σα μεγάλο παιχνίδι, σαν ανίδεο 

μικρό παιδί, ανασκώθηκε κ' εκείνο 
υπάκοο, μη μαντεύοντας ακόμα 

του πόνου του το μάκρος, και την πίκρα 

της σκλαβιάς, που καθρέφτιζεν η μάνα 
στα δυο πυρά της που το κοίτααν μάτια! 

 

Aλλ' ως από τον κάματον εκείνη 
οκνούσε να χορέψει, ο Γύφτος, μ' ένα 

πιδέξιο τράβηγμα της αλυσίδας 

στου μικρού το ρουθούνι, ματωμένο 
ακόμα απ' το χαλκά που λίγες μέρες 

φαινόνταν πως του τρύπησεν, αιφνίδια 

την έκαμε, μουγκρίζοντας με πόνο, 
να ορθώνεται ψηλά, προς το παιδί της 

γυρνώντας το κεφάλι, και να ορχιέται 

ζωηρά. 
K' εγώ, ως εκοίταζα, τραβούσα 

έξω απ' το χρόνο, μακριά απ' το χρόνο, 

ελεύτερος από μορφές κλεισμένες 
στον καιρό, από αγάλματα κ' εικόνες· 

ήμουν έξω, ήμουν έξω από το χρόνο. 

 
Mα μπροστά μου, ορθωμένη από τη βία 

του χαλκά και της άμοιρης στοργής της, 

δεν έβλεπα άλλο απ' την τρανήν αρκούδα 
με τις γαλάζιες χάντρες στο κεφάλι, 

μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου 

του κόσμου, τωρινού και περασμένου, 
μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου 

του πόνου του πανάρχαιου, οπ' ακόμα 
δεν του πληρώθη απ' τους θνητούς αιώνες 

ο φόρος της ψυχής. 

Tι ετούτη ακόμα 
ήταν κ' είναι στον Άδη. 

Kαι σκυμμένο 

το κεφάλι μου κράτησα ολοένα, 



καθώς στο ντέφι μέσα έριχνα, σκλάβος 
κ' εγώ του κόσμου, μια δραχμή. 

Mα ως, τέλος, 

ο Aτσίγγανος ξεμάκρυνε, τραβώντας 
ξανά τις δυο αργοβάδιστες αρκούδες, 

και χάθηκε στο μούχρωμα, η καρδιά μου 

με σήκωσε να ξαναπάρω πάλι 
το δρόμον οπού τέλειωνε στα ρείπια 

του Iερού της Ψυχής, στην Eλευσίνα. 

K' η καρδιά μου, ως εβάδιζα, βογκούσε: 
"Θά 'ρτει τάχα ποτέ, θε νά 'ρτει η ώρα 

που η ψυχή τής αρκούδας και του Γύφτου, 

κ' η ψυχή μου, που Mυημένη τηνε κράζω, 
θα γιορτάσουν μαζί;" 

Kι ως προχωρούσα, 

και βράδιαζε, ξανάνιωσα απ' την ίδια 
πληγή, που η μοίρα μ' άνοιξε, το σκότος 

να μπαίνει ορμητικά μες στην καρδιά μου, 

καθώς από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει 
το κύμα σε καράβι που ολοένα 

βουλιάζει. Kι όμως τέτοια ως να διψούσε 

πλημμύραν η καρδιά μου, σα βυθίστη 
ως να πνίγηκε ακέρια στα σκοτάδια, 

σα βυθίστηκε ακέρια στα σκοτάδια, 

ένα μούρμουρο απλώθη απάνωθέ μου, 
ένα μούρμουρο, 

κ' έμοιαζ' έλεε: 

"Θά 'ρτει." 
[1935] 

 

Στ' Όσιου Λουκά το Μοναστήρι  
Στ' Όσιου Λουκά το μοναστήρι, απ' όσες 
γυναίκες του Στειριού συμμαζευτήκαν 

τον Eπιτάφιο να στολίσουν, κι όσες 

μοιρολογήτρες ώσμε του Mεγάλου 
Σαββάτου το ξημέρωμα αγρυπνήσαν, 

ποια να στοχάστη - έτσι γλυκά θρηνούσαν! - 

πως, κάτου απ' τους ανθούς, τ' ολόαχνο σμάλτο 

του πεθαμένου του Άδωνη ήταν σάρκα 

που πόνεσε βαθιά; 

Γιατί κι ο πόνος 
στα ρόδα μέσα, κι ο Eπιτάφιος Θρήνος, 

κ' οι αναπνοές της άνοιξης που μπαίναν 

απ' του ναού τη θύρα, αναφτερώναν 
το νου τους στης Aνάστασης το θάμα, 

και του Xριστού οι πληγές σαν ανεμώνες 
τους φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια, 

τι πολλά τον σκεπάζανε λουλούδια 

που έτσι τρανά, έτσι βαθιά ευωδούσαν! 
 

Aλλά το βράδυ το ίδιο του Σαββάτου, 

την ώρα π' απ' την Άγια Πύλη το ένα 
κερί επροσάναψε όλα τ' άλλα ως κάτου, 

κι απ' τ' Άγιο Bήμα σάμπως κύμα απλώθη 

το φως ώσμε την ξώπορτα, όλοι κι όλες 
ανατριχιάξαν π' άκουσαν στη μέση 

απ' τα "Xριστός Aνέστη" μιαν αιφνίδια 

φωνή να σκούξει: "Γιώργαινα, ο Bαγγέλης!" 
 

Kαι να· ο λεβέντης του χωριού, ο Bαγγέλης, 

των κοριτσιών το λάμπασμα, ο Bαγγέλης, 
που τον λογιάζαν όλοι για χαμένο 

στον πόλεμο· και στέκονταν ολόρτος 

στης εκκλησιάς τη θύρα, με ποδάρι 
ξύλινο, και δε διάβαινε τη θύρα 

της εκκλησιάς, τι τον κοιτάζαν όλοι 

με τα κεριά στο χέρι, τον κοιτάζαν, 
το χορευτή που τράνταζε τ' αλώνι 

του Στειριού, μια στην όψη, μια στο πόδι, 

που ως να το κάρφωσε ήταν στο κατώφλι 
της θύρας, και δεν έμπαινε πιο μέσα! 

 

Kαι τότε - μάρτυράς μου νά 'ναι ο στίχος, 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος - 

απ' το στασίδι πού 'μουνα στημένος 

ξαντίκρισα τη μάνα, απ' το κεφάλι 
πετώντας το μαντίλι, να χιμήξει 

σκυφτή και ν' αγκαλιάσει το ποδάρι, 

το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη, 
- έτσι όπως το είδα ο στίχος μου το γράφει, 

ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος -, 

και να σύρει απ' τα βάθη της καρδιάς της 
ένα σκούξιμο: "Mάτια μου… Bαγγέλη!" 

 
Kι ακόμα, - μάρτυράς μου νά 'ναι ο στίχος, 

ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος -, 

ξοπίσωθέ της, όσες μαζευτήκαν 
από το βράδυ της Mεγάλης Πέφτης, 

νανουριστά, θαμπά για να θρηνήσουν 

τον πεθαμένον Άδωνη, κρυμμένο 

μες στα λουλούδια, τώρα να ξεσπάσουν 
μαζί την αξεθύμαστη του τρόμου 

κραυγή που, ως στο στασίδι μου κρατιόμουν, 

ένας πέπλος μου σκέπασε τα μάτια!… 
[1935] 

 

Γιατί βαθιά μου δόξασα… 
Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη 

και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου, 
μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή, 

νά που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή, 

πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου... 
 

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς, 

μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα, 
σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός, 

νά τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα, 

λάμπ' η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα, 
βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και μέσα μου ο καρπός!... 

 

Γιατί δεν είπα: «εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...» 
μα «αν είν' η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως... 

μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει, 

τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός...» 

νά που, ό,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνεφο αναλιώνει, 

νά που ο μέγας Θάνατος μου γίνηκε αδερφός!... 
[1938] 

 

Αττικό 
Στα δυο μας τ’ άλογα, αδερφέ, 
το μαυροχήτη Αρίωνα 

και τον ξανθό Δημογοργόνα, πα στη στάλα 

του αθάνατου μεσημεριού, 
στης Ελευσίνας τριποδίζαμε το δρόμο, 

κουβεντιάζοντας αργά, 

σα δυο παλιοί ιερείς των Αθηναίων, καβάλα… 
 

-Μην είναι τάχα χίμαιρα; 

Δε βλέπω από το φως το μετρημένο 
μα από την άσωτη αστραπή  

που μ’ έχει από παντούθε τυλιγμένο… 

 
Ο χρόνος πού είναι;… Από τα φρένα μου 

μιαν αύρα λιγοστή τον έχει πάρει… 



Τα πεύκα τούτα είν’ από πάντα, κ’ η πνοή 
αιώνια απ’ το νιο που πνέει θυμάρι… 

 

Κ’ ετούτος ο ρυθμός, που τριποδίζουμε, 
σα να ’ναι ο ίδιος ρυθμός π’ ακόμα 

τ’ άτια τα αρχαία αφήκανε το χνάρι του 

θαμπό πάνω στο θείον ετούτο χώμα… 
 

-Το σώμα μόνο, που απ’ το θάνατο να βγει 

μπορεί, βολεί να ιδεί και ν’ αντικρίσει 
τη γην αυτή μέσα σε τούτη τη σιγή. 

το νικητήριο σώμα, που θα λύσει 

 
και τα στερνά που το τυλίγανε δεσμά 

καθώς το γνέμα τους οι κάμπιες, κι ως τη σκέψη 

τ’ ανθρώπου ο νους, ώσπου σ’ εκείνες τα φτερά 
ν’ ανθίσουν και στον άνθρωπον η μέσα βλέψη… 

     

Όχι, δεν είναι χίμαιρα 
να καβαλάμε τ’ όνειρο τη θείαν ετούτη μέρα 

που όλα, ορατά κι αόρατα, κ’ εμείς και τ’ άτια μας κ’ οι θεοί, 

στην ίδια πνέμε μέσα κρουσταλλένια σφαίρα! 
 

-Ας μην ξυπνούσα απ’ τ’ όνειρον αυτό… 

Σα φτάσουμε στη θάλασσα, την ώρα 
που από τη ζέστα, τ’ άλογά μας σπηρουνίζοντας, 

θα σπρώξουμε τα στήθια τους σαν πλώρα 

 
στο κύμα μέσα, να ξυπνήσουμε μπορεί 

στου χρόνου τ’ αντισκόμματα και πάλι 

και να σκορπίσουμε το θάμα ανάμεσα 
στη μυστική αναγάλλια και στην πλήθια πάλη… 

 

-Ακόμα ζεις τη μερασμένη ορμή, 
αδερφέ; Και μέσ’ απ’ το φτενό το χώμα 

της γης αυτής ακόμα δεν ελύτρωσες 

το μυστικά κατορθωμένο σώμα, 
 

σαν το τζιτζίκι που απ’ τον τάφο βγαίνοντας, 
στο πιο αψηλό θρονιάζοντας κλωνάρι, 

τη γη βιγλίζει και τον ήλιο και τους θεούς 

μ’ ένα λιτό αναστάσιμο τροπάρι; 
 

Μα εμείς, οπού το θάνατο νικήσαμε αδερφέ, 

τόσες φορές, και που διαλύσαμε τα σκότη 

τέτοιων καιρών, τραβάμε τώρα για το αμέριστο, 
κι ολοένα, λέω, γινόμαστε πιο νιοι κι από τη νιότη! 

 

Κι αυτό που δεν το βλέπουμε εμείς 
ακόμα, ίσως και τ’ άτια μας να το μαντεύουν 

μπορεί, που, να, αρχινάν μεσοδρομίς 

το χαλινάρι να μασάν και να χορεύουν 
 

ανάλαφρα, σα να γυρεύουν ξαφνικά 

ν’ αλλάξουνε το πάτημα και, στην παλιάν ετούτη ρούγα, 
-το χαλινάρι κράταγε, αδερφέ, κι ομπρός!-, 

 τον καλπασμό τους να τον κάμουνε φτερούγα… 

 

Όχι, δεν είναι χίμαιρα 

να καβαλάμε τ’ όνειρο τη θείαν ετούτη μέρα 

που όλα, ορατά κι αόρατα, κ’ εμείς και οι ήρωες, κ’ οι θεοί, 
στην ίδια ορμάμε μέσα αιώνια σφαίρα! 

[1942] 

 

Άγραφον 
Επροχωρούσαν έξω από τα τείχη 

της Σιών ο Ιησούς και οι μαθητές του, 
σαν, λίγο ακόμα πριν να γείρει ο ήλιος, 

ζυγώσανε αναπάντεχα στον τόπο 

που η πόλη έριχνε χρόνια τα σκουπίδια, 
καμένα αρρώστων στρώματα, αποφόρια, 

σπασμένα αγγειά, απορρίμματα, ξεσκλίδια… 

 
Κ’ εκεί, στον πιο ψηλό σωρόν απάνω, 

πρησμένο, με τα σκέλια γυρισμένα 

στον ουρανό, ενός σκύλου το ψοφίμι, 
που, ως ξαφνικά ακούοντας τα κοράκια 

που το σκεπάζαν πάτημα, το αφήκαν, 

μια τέτοια οσμήν ανάδωκεν οπού όλοι 
σα μ’ ένα βήμα οι μαθητές, κρατώντας 

στη φούχτα τους την πνοή, πισωδρομήσαν… 

 
Μα ο Ιησούς, μονάχος προχωρώντας 

προς το σωρό γαλήνια, κοντοστάθη 

και το ψοφίμι εκοίταζε· έτσι, πόνας 
δεν εκρατήθη μαθητής και του ’πεν 

από μακρά: «Ραββί, δε νιώθεις τάχα 

τη φοβερήν οσμή και στέκεσ’ έτσι;» 
 

Κι αυτός, χωρίς να στρέψει το κεφάλι 
απ’ το σημείο που κοίταζε, αποκρίθη: 

«Τη φοβερήν οσμήν εκείνος πόχει 

καθάρια ανάσα και στη χώρα μέσα 
την ανασαίνει, όθ’ ήρθαμε… Μα τώρα 

αυτό που βγαίνει απ’ τη φτορά θαμάζω 

με την ψυχή μου ολάκερη… Κοιτάχτε 
πώς λάμπουνε τα δόντια αυτού του σκύλου 

στον ήλιο· ως το χαλάζι, ωσάν το κρίνο, 

πέρα απ’ τη σάψη, υπόσκεση μεγάλη, 
αντιφεγγιά του Αιώνιου, μα κι ακόμα 

σκληρή του Δίκαιου αστραπή κ’ ελπίδα!» 

 
Έτσ’ είπ’ Εκείνος· κ’ είτε νιώσαν ή όχι 

τα λόγια τούτα οι μαθητές, αντάμα, 

σαν εκινήθη, ακλούθησαν και πάλι 
το σιωπηλό του δρόμο… 

 

Και να τώρα, 
βέβαια στερνός, το νου μου πώς σ’ εκείνα, 

Κύριε, τα λόγια Σου γυρίζω, κι όλος 

μια σκέψη στέκομαι μπροστά Σου: Α!… δώσε, 
δος και σ’ εμένα, Κύριε, ενώ βαδίζω 

ολοένα ως έξω απ’ της Σιών την πόλη, 

κι από τη μια τής γης στην άλλην άκρη 
όλα είναι ρείπια, κι όλα είναι σκουπίδια, 

κι όλα είναι πτώματα άθαφτα που πνίγουν 

τη θεία πηγή τ’ ανασασμού, στη χώρα 
είτ’ έξω από τη χώρα· Κύριε, δος μου, 

μες στη φριχτήν οσμή όπου διαβαίνω, 

για μια στιγμή την άγια Σου γαλήνη, 
να σταματήσω ατάραχος στη μέση 

απ’ τα ψοφίμια και ν’ αδράξω κάπου 

και στη δική μου τη ματιάν έν’ άσπρο 
σημάδι, ως το χαλάζι, ωσάν το κρίνο, 

κάτι να λάμψει ξάφνου και βαθιά μου, 

έξω απ’ τη σάψη, πέρα από τη σάψη 
του κόσμου, ωσάν τα δόντια αυτού του σκύλου, 

που, ω Κύριε, βλέποντάς τα εκειό το δείλι, 
τα ’χες θαμάσει, υπόσκεση μεγάλη, 

αντιφεγγιά του Αιώνιου, μα κι αντάμα 

σκληρή του Δίκαιου αστραπή κ’ ελπίδα! 
[Οκτώβριος 1941] 

 



ΝΕΦ 205: Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 
Εαρινό εξάμηνο 2015-2016 

Διδάσκων: Λάμπρος Βαρελάς 

 

Κώστας Βάρναλης 

Ορέστης 
Σέλινα τα μαλλιά σου μυρωμένα 

λύσε τα, να φανείς, ως είσαι, ωραίος 

και διώξε από το νου σου πια το χρέος 
του μεγάλου χρησμού, μια και κανένα  

τρόπο δεν έχεις άλλονε! Και μ’ ένα  

χαμόγελον, ιδές πως σ’ έφερ’ έως  
στ’ Άργους την πύλη ο δρόμος σου ο μοιραίος, 

το σπλάχνο ν’ αφανίσεις που σ’ εγέννα. 
Κανείς δε σε γνωρίζει εδώ. και συ όμοια 

τον εαυτό σου ξέχανέ τον κι άμε 

στης χρυσής πολιτείας τα σταυροδρόμια 
και το έργο σου, σα νάταν άλλος, κάμε. 

έτσι κι αλλιώς θα παίρνει σε από πίσου 

για το αίμα της μητρός σου για ή ντροπή σου! 
(περ. Γράμματα, τόμ. 2, 1913-1914) 

 

Ο εκλεχτός 
Τα χείλια και τα νύχια σου τρεις δούλοι 

να βάφουν μισή μέρα κι απ’ το πλάι 

των κροτάφων να κάμνουν ν’ απολάει 
θάμα ο βόστρυχος. Κ’ έβγα με πεδούλι 

χρυσό στην αγορά. (σαν το μεδούλι 

κατακίτρινο το κρασί γελάει, 
ω που σα μήλο, νιε, μοσκοβολάει 

ο λόγος σου) να πιεις όθε ήπιαν ούλοι: 

από κούπα φτελιάς, σημαδεμένη 
όλο δοντιές. Και νιώθοντας το πνεύμα 

θεία λεπτυσμένο απ’ το κρασί, δεμένη 

τη χαρά σου με του λαού μην έχεις. 

εσύ, περαστικός εδώ, με νεύμα 

σε γλώσσα ν’ απαντάς, που δεν κατέχεις!  
  (περ. Γράμματα, τόμ. 2, 1913-1914) 

 

Ο Προσκυνητής [Απόσπασμα. Ενότητα VII] 
Ολούθε ελάτε, ελληνικά διαμάντια! 

Απ’ το Μοριά που πνίγεται στ’ αμπέλια, 

απ’ τα νησιά που στο Μοριάν αγνάντια 
σειρηνικά αστραποβολάνε γέλια, 

απ’ των Τεμπών τα βράχη τα γιγάντια, 
ελάτε απάνω στου βιολιού τα τέλια: 

κάθε πολύς σας πόνος, κάθε λίγη 

χαρά στον πάνω αγέρα πάει και σμίγει. 
 

Την πιο καθάρια αχτίδα απ’ την ψυχή του 

ας φέρει πασανείς στη φούχτα μέσα! 
Ας φέρει πασανείς στην προσευκή του 

την πρώτη του και τη στερνή του ανέσα. 

Καθώς κατηφοράει, πώς αντηχεί του 
η πέτρα αργά όσες λύπες τον πονέσα’! 

Όχι θεατές του κόσμου. εσείς εντός του 

Κι αντάμα μου λευτερωτές του Κόσμου! 
 

Καθώς απ’ τους βοριάδες κι απ’ τα πάγη 

το κρασί στο σκοτάδι ταμιεύει, 
η θέλησή μου σε καρδιά εφτασφράγι- 

σμένη καιρό όλη δύναμες χορεύει. 

Τη δύναμή σας στάξτε μου κι εράγη! 
Ω! νά τη, ανεβρυτή φωτιά που ανέβη 

στα χέρια μου σφυρώντας, και στον αέρα 

πλατιάν ανάβει έργου τρανού παντιέρα. 
 

Ήρθα πολύ να ιδώ, πολύ ν’ ακούσω! 

Όλα, βουνά, πελάη σου, να-ν τα κλείσω 
σε μια ματιά, κι από ’ναν τρύγο πλούσο 

δυο λόγια μοναχά να ξεχωρίσω. 

Και με σφυρί το πνέμα να-ν τα κρούσω 
απάνω στην καρδιά σου και να σκίσω 

βουνά, πελάη σου, Γη μου. Κι ω ευτυχία! 

τα πιο καλά σου αντίκρισε στοιχεία! 
(Ο Προσκυνητής, 1919) 

 

Το φως που καίει 
(απόσπασμα από το 3ο μέρος) 
Τα τραγούδια σβήσανε και δεν έμεινε τίποτες. Ο αέρας γίνεται 

σκοτεινότερος. Βογγάει πολύ θλιβερά κ’ οι βόγγοι του σιγά-σιγά 

παίρνουν μορφή και νόημα. 

 Μια Πόρνη απάνω στους τόπους, που πεθάνανε οι 

Θεοί –οι πιο απόμακροι τόποι έγιναν όλοι μαζί ένα σημάδι γης– 

υψώνει τη γύμνια της και το γέλιο της απάνω σ’ όλη τη Γης! 
Η ΠΟΡΝΗ 

[…] 

(Αρχίζει να χορεύει) 

Απάνω απ’ όλα η Μοίρα μου είναι! 

Καθώς χτυπώ τα παλαμάκια 
και γέρνω πίσω το κεφάλι, 

κλειώντας τα μάτια κουρασμένα, 

μάτια μολύβι απ’ τις αγρύπνιες 
και γυαλωμένα απ’ τις αρρώστιες, 

ανοιώ τα μπράτσα ωσάν δοξάρι 

και του υψωμένου μου ποδιού τη μύτη 
χτυπάω μ’ ανάστροφα δαχτύλια 

και με λαρύγγι ξεφωνώ ραϊσμένο: 

«Δεν είμ’ εγώ μια ανθρώπινη ζωή, 
ούτε μια θηλυκειά κατάρα! 

Είμαι η Γυναίκα-Σύμβολο, 

η Σφίγγα κ’ η Μαγδαληνή, 
γεμάτη όλα τα ονόματα κι όλες τις μοίρες, 

όλες τις ψυχές και τις καρδιές 

όλα τα ψέματα και τις αλήθειες. 

είμαι όλη η Ζωή, όλη η Ανθρωπότη, 

η σκοτεινή καματερή Ανθρωπότη!» 

 
Εγώ ’μαι η Πολιτεία των Δυνατών 

η Πολιτεία των Λίγων, των Κηφήνων, 

της Αδικιάς, της Βίας η Πολιτεία 
και της Ψευτιάς! 

Εγώ ’μαι η ιερή Πατρίδα, 

πόχω τον πόλεμο θεμέλιο, 
της ευτυχίας των δυνατών θεμέλιο, 

για να μπορούν να  χαίρονται, γινόμενοι πιο δυνατοί 

και πιο σκληροί, 
πιο αχρείοι, 

τις αδερφές, τις μάννες των «ηρώων» 

μαζί με το αίμα των «ηρώων»! 
Εγώ ’μαι η ιερή Πατρίδα, 

οπού με την ειρήνη θανατώνω  

την ψυχή και το πνέμα των ανθρώπων, 
σκεπάζοντάς τους με σκοτάδια και κουρέλια 

και δίνοντάς τους λίγες λέξεις, 

να ζουν ονειρευάμενοι τις λέξεις 
και να πεθαίνουνε για λέξεις! 

Είμαι η ιερή Πατρίδα, που διδάχνω 
το μίσος, την κλοπή, το φόνο, 

σειώντας ένα πανί χρωματιστό, 

μπροστά στα μάτια, που τυφλώνω τα με χίλιους τρόπους! 
 

Είμαι η Θρησκεία, που φανερώνω 

τη Θέληση των ουρανών, 



στα πλήθη που δεν έχουν θέληση, 
γιατί δεν έχουν γνώση. 

Είμαι η Θρησκεία, που ευλογάει 

τους  χρυσούς, τους επίσημους φονιάδες, 
που λάμπουν από λίπος κι από ακαματιά 

κ’ έχουν τα μάτια του πετρίτη, 

που από το πιο μεγάλο ψήλος 
βρίσκουν το πιο βαθυά κρυμμένο κέρδος. 

Είμαι η Θρησκεία, που καταριέται 

τα θύματα τα θύματά της, 
και που, όσο αρνιόνται, τόσο τα βυθίζει 

μες την τρομάρα αιώνιας ποινής 

πάνω στη Γη και κάτου από το Χώμα! 
 

Εγώ ’μαι η Τέχνη του Απολύτου, 

του έξω καιρού και τόπου η Τέχνη, 
χωρίς σκοπό και δίχως όφελο. 

Εγώ ’μαι η Τέχνη της Μορφής, 

των λέξεων, των ρυθμών, του αισθήματος, 
του υποκειμενισμού, των αντιφάσεων 

της Ηδονής! 

Εγώ ’μαι ο αριστοκράτης Στίχος, 
η Κεντρική όψη της Ζωής, 

των υπερκόσμιων ψιθύρων Ακοή, 

πούχασα την αφή της Ζωής 
που αλλάζει κύκλους, νόημα και σκοπό 

με τους καιρούς. 

Εγώ ’μαι η Τέχνη, που χωρίζω, 
αντίς να ενώνω τους ανθρώπους, 

και που ανασταίνω μέσα από τους τάφους 

παλιές ιδέες, πόχουν πεθάνει, 
χτυπώντας τα φτερά του πνεύματος 

οπίσω, οπίσω, οπίσω, 

σκοτώνοντας τη ζωή και τη λαχτάρα της 
για Φως, για Λευτεριά, γι’ Ανέβασμα!  

Εγώ ’μαι η Τέχνη των μωρών, των τσαρλατάνων, 

η Τέχνη των μοιχών και των ευνούχων, 
η πουλημένη, η ατιμασμένη, 

του Μπαρρές, του Κλωντέλ και του Ντ’ Αννούτσιο. 
Είμαι «η Φλογέρα» εγώ «του Βασιλιά» 

και «το Πάσχα των Ελλήνων!» 

(Δήμος Τανάλιας, Το φως που καίει…, 1922 ) 
 

 

Σκλάβοι Πολιορκημένοι 

«Η αγωνία του Ιούδα» 
 

 Μια από κείνες τις ανοιξιάτικες βραδιές, που η κουφόβραση κ’ 

η πνιγούρα μαζί με τις μακρινές αστραπές μηνάνε καταιγίδα. 
Ο Ιούδας ξέκοψε, κατά τη συνήθειά του, από τους άλλους 

συντρόφους, που κρυμμένοι μέσα σ’ έν’ αμπέλι, μοιράζονται 

ό,τι αυτός κατάφερε να τους εύρει για φαγί. Και προσεύχονται. 
Ο ορισμένος από τις Γραφές παράνομος μαθητής 

ανέβηκε πάνου σ’ ένα λόφο από άμμο. Μορφή αχαμνή, νέος 

ακόμα, φαίνεται να ’χει πολύ υποφέρει. 
Για πρώτη φορά ο πόνος κ’ η απελπισιά καθαρίζουν 

έτσι καλά τη σκέψη του και της δίνουνε μια τραγική στροφή. 
Τα χείλη του, καθώς τα σφίγγει, παίρνουνε, θαρρείς, 

το σκήμα του φιλιού. 

[…] 
Βλέπω την πόλη από μακριά, την Άγια Πόλη, π’ αγαπώ. 

Απάνω της μια χαρακιά γραμμένη με το μέλι. 

Απ’ την κλεισμένη μου καρδιά περνάς, σοκάκι χαρωπό, 
γλυστράς, γυναίκα, πράσιμο μέσα στο κύμα χέλι,- 

την ερημιά βαρέθηκα κ’ η Πόλη δε μας θέλει! 

Ξυπόλητοι, μ’ ένα ραβδί κ’ ένα ταγάρι σταυρωτά 
τη μέρα να κρυβόμαστε, τη νύχτα να δρομάμε 

-ξυπνούν αλάργα τα σκυλιά και μας γαυγίζουν σερπετά. 

πόσες ημέρες νηστικοί, θυμάμαι δε θυμάμαι!- 
αχ! δε  βαστώ, καρδούλα μου, κι ό,τι λογιάζεις κάμε. 

Άρχισε να κλονίζεται και δεν το κρύβει πια ο Θωμάς. 

Ο Πέτρος κακομίλητος τα φρύδια του ζαρώνει. 
Και ξαφνικά ξεκόβοντας ο νιος Ιωάννης από μας 

παραλαλεί κι αλλόκοτα φαντάσματα ξαμώνει,- 

όλους μας καταντήσατε φαντάσματ’ άγρια, Πόνοι! 

Καρδιά, πουλί τρεμάμενο, χωρίς φωλιά πάνω στη Γη, 

κυνηγημένη πας ομπρός και πίσω δε γυρίζεις.  

Τι να ’ναι τάχα: θέληση, φόβος, συνήθεια, προσταγή; … 
Μα κάπου θα ’ναι ανάπαψη, κάπου γαλήνια ορθρίζεις 

σε θάλασσα και σε πλαγιές, Άνοιξη, που μυρίζεις. 

Μα Κείνος τίποτα δε λέει. Διάφανο σώμα κι αδειανό 
πάνου απ’ το χώμα σηκωτό βαδίζει στον αέρα. 

Στα νοτισμένα μάτια του κοιτάς τον άπατο ουρανό.  

Λόγος γλυκής, που, κι αν μιλά κι αν δε μιλά, κοφτέρα 
βυθίζει μέσα στις καρδιές σε νύχτα και σε μέρα. 

Στην Άγια Πόλη ως μπήκαμε, -βάγια πολλά και φοινικιές,- 
και ξένοι αρχόντοι και δικοί κρυμμένοι τρέμαν όλοι, 

γιατ’ άνεμος ξεσήκωνε τα πλήθη, ελπίδες ξαφνικές 

Του ’πα σιγά: -«Τώρα καιρός για τη Μεγάλη Σκόλη!» 
-«Ουράνιο το βασίλειο μου κι ουράνια, μάθε, η Πόλη». 

Μ’ αρνιέσαι τάφο, Θάνατε, πώς θα με φέρεις στη Χαρά; 

Βαθιά στο χώμα, οργιές πολλές, μονάχα κρύα σκουλήκια. 
Τούτ’ η καρδιά, και που μισεί και δικιοσύνη λαχταρά, 

ζητάει δικά της δω στη Γης δυο πιθαμές χαλίκια, 

απ’ τα αγαθά, που δώσε ο Θεός, ζητάει μερίδα δίκια! 

Ποιος το φτωχό μου το κορμί και την ψυχή μου τη φτωχιά 

απ’ τον κρυφό το Φαρισαίο κι απ’ τον τραχή Λατίνο, 

από τον ξένο γέρακα θα σώσει κι απ’ την ντόπια οχιά; 
Αυτούς σ’ ατάραγη ζωή κι αράθυμη ν’ αφήνω 

κ’ εγώ ανεμόσκαλα σωμού στο γαλανό να στήνω; 

Δεν είναι μοναχά η δικιά μου μοίρα, που με τυραννά, 
μαύροι συντρόφοι της δουλειάς και της απελπισίας. 

Ήλιος ζεστός και γόνιμος τα χρόνια μας τα σκοτεινά 

για κείνους, που την αρετή μας θέλουν της θυσίας. 
Ήρθε γι’ αυτούς, -για μας ακόμ’ αργεί ο ωραίος Μεσσίας. 

Σε λογισμό και σε καρδιάν ανάμεσα όχτρητα πολλή. 

Καθάρια το πρεπούμενο στο νου μου λαγαρίζει, 

μα σίντα πάω να κουνηθώ λίγο, το σώμα παραλεί, 

πιότερο σφίγγει  τ’ άλυτο σκοινί Του, που μ’ ορίζει, 

ψυχή και σώμ’ αντίμαχα σε δυο μού τα χωρίζει. 

(Θυμάται τη μάνα του) 

Τα κλάηματά σου, μάνα μου, φτάνουν εδώ στην ερημιά. 

Μες τα λιγνά χεράκια σου νυχτοήμερα δεμένη, 
ώρες κοιτώντα χαμηλά τελειώνεις με λιγοθυμιά. 

Μες τ’ άδειο σου θυμητικό άλλο από με δε μένει.  

Του ζωντανού θανάτου εμείς χρόνια καταραμένοι! 
……………………………………………………. 

Για σας, μανάδες κι αδελφοί και τώρα κι ύστερα, σιγά 

θα κάνω απόψε, κι ας πονώ, της προδοσίας το κρίμα. 

Και ξέρω, τι καταλαλιά τη μνήμη μου θα κυνηγά! 

Τ’ ανθρώπου ο νους, στον άνεμο φωτιάς ουράνιας τρίμα, 

πάνω στη ζάλη του θα πει: «Τον πρόδωσε για χρήμα»! 
  (Σκλάβοι Πολιορκημένοι, 1927) 
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Ρώμος Φιλύρας 
Ο Πιερρότος 

Πιερρότοι εσύ κι εγώ κι άλλοι κοντά του 
κι αυτός τόσο σωστός µ’ άσπρη ζακέττα, 

παίζαµε µε τη φόρµα του, ρίχναµε κάτου 

τ’ οµοίωµά του – χρώµα σε παλέττα. 

Φτιάναµ’ εµείς τη στάση του µαζί του, 

ήταν τυχαία και το σύµβολό µας· 

στο πέταγµα, στην τοποθέτησή του, 
είχε τον ξένο µορφασµό και το δικό µας. 

Ήταν ειρωνικός, µα και θλιµµένος, 

στο παλκοσένικο ένας µώµος τραγικός, 
ήταν ολοφυρόµενος, απεγνωσµένος, 

σαν εµπροστά σε θαύµα, εκστατικός. 

Ανάµπαιζε µε τη δική του κάθε πόζα, 
ενώ την είχε πάρει από τεχνίτη, 

και στα κυττάγµατά του τα σκαµπρόζα, 

εµάντευες το δύσκολο και ψηλοµύτη. 

Ήταν αυτός, ολόκληρος κι ωραίος, 

ανθρώπινος πολύ στη μπατιστένια 

στολή του, στα κουμπιά του, φευγαλέος, 
βραχνάς απ’ τους βαθύτερους στην έννοια. 

Κι έξαφνα καθώς έγερνε, ήταν όλος 

μια σκεπτική κι επιγνωσμένη εικόνα, 
διανοητικός κι όμως μαργιόλος, 

δίπλωνε χαριέστατος το γόνα. 

Σα να ’ταν ανεμπόδιστος στην πλάση, 
χωρίς την ψεύτικην ευγένεια και τη γνώση, 

ελεύθερος να κλάψει ή να γελάσει, 

δίχως ν’ ακούσει σχόλια ή ν’ αρθρώσει. 

Είχε του θετικού την παρουσία, 

το ρεμβασμό ενός όντος νοητικού, 

ευπρέπεια πολλή, ετοιμολογία 
κι ύφος κρυψίνου σ’ έμπασμα ιερού. 

Άλλοτε είχε αυθάδεια μεγάλη 
κι έπαιρνε η φάτσα του έκφραση πικρή, 

περιφρονούσε τις κυρίες όπου οι άλλοι 

θαυμάζανε και του φαινόντουσαν μικροί! 

Είχε χολή σε υπόσταση πανένια, 

πλαστογραφούσε υπόκριση ρητή 

κι εσυγχιζότανε σα νειόκοπη γαρδένια 
με τεχνητή καμέλια στο κουτί. 

Είχε πρωθύστερη η μορφή του σημασία 

κι όμως μας απατούσε όλους μαζί 
κι ενώ ήταν άνθρωπος σωστός, ουσία 

γυρεύαμε και θέλαμε να ζει… 

(1922) 

Τέλλος Άγρας 

Αμάξι στη βροχή 
Ώρα προσμένει μοναχή 
η άμαξα κάτω απ’ τη βροχή, 

και δεν τη μέλει, 

κι είναι σα να την τυραννά 
πιότερη η ξένη γειτονιά 

που δεν τη θέλει. 

Τ’ αλογατάκια της, σιμά, 

κάτω απ’ τον ίδιο μουσαμά 

κάνουν καρτέρι, 

στον τόπο αυτόν, τον θλιβερό, 
πράμα δε μένει από καιρό, 

να το ’χουν ταίρι. 

Γρίλιες δεν είναι, μήτε αυλές 
περικοκλάδες βαθουλές, 

δεν έμειν’ ένα 

απ’ τα φανάρια στη σειρά 
με τα δυο μπρούτζινα φτερά, 

τα σταυρωμένα. 

Τ’ ανώφλια επέσαν κι οι αγκωνιές 

κι οι ανεμοπέραστες, στενές, 

οι γαλαρίες 

κι έφυγαν έντρομες, πολλές 
κι οι θύμησες, σαν τις καλές, 

σεμνές κυρίες. 

Άδεια βιτόρια και φτωχή, 
πάρε μου εμένα την ψυχή, 

πάρε με εμένα 

για ταξιδιώτη σου, κι ευθύς 
πάμε, όθε κίνησες να ’ρθείς, 

στα Περασμένα.  

[1923-1930] 

 

Ναπολέων Λαπαθιώτης 
 

Ερωτικό 
Καημός, αλήθεια, να περνώ του έρωτα πάλι το στενό,  

ώσπου να πέσει η σκοτεινιά, μια μέρα του θανάτου…  
Στενό βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό,  

τι μου στοιχίζει στην καρδιά, το ξαναπέρασμά του. 

  
Ας είναι, ωστόσο, τι ωφελεί; Γυρεύω πάντα το φιλί,  

στερνό φιλί, πρώτο φιλί, και με λαχτάρα πόση!  

Γυρεύω πάντα το φιλί, που μου το τάξανε πολλοί,  
κι όμως δεν μπόρεσε κανείς, ποτέ, να μου το δώσει…  

  

Ίσως μια μέρα, όταν χαθώ, γυρνώντας πάλι στο βυθό, 
και με τη Νύχτα, μυστικά, γίνουμε, πάλι, ταίρι,  

αυτό το ανεύρετο φιλί, που το λαχτάρησα πολύ,  

σα μια παλιά της οφειλή, να μου το ξαναφέρει! 
[1928] 

 

Εκ βαθέων 
Λυπήσου με, Θε μου, στο δρόμο που πήρα, 

χωρίς, ως το τέλος, να ξέρω το πώς, 

–χωρίς να ’χω μάθει, με μια τέτοια μοίρα, 
ποιο κρίμα με δένει, και ποιος ο σκοπός! 

  

Λυπήσου τα χρόνια που πάνε χαμένα, 
προτού η νύχτα πάλι βαριά ν’ απλωθεί, 

ζητώντας τους άλλους, ζητώντας και μένα, 

ζητώντας εκείνο που δε θα βρεθεί! 
  

Λυπήσου όλα κείνα που πάνε του κάκου, 

γιατί έτσι τους είπαν πως είναι γραφτό, 
και γίνουνται χώμα, στα βάθη ενός λάκκου, 

χωρίς να γυρέψουν το λόγο γι’ αυτό! 

  
Λυπήσου κι εκείνα, λυπήσου και μένα, 



–και μένα, που πάω με καρδιά στοργική, 
ζητώντας μια λύση, σε πράγματα ξένα, 

που δεν έχουν, Θε μου, καμιά λογική… 

  
Λιγάκι να κάνω πως κάτι με σέρνει, 

λιγάκι να φέξει, μες στα σκοτεινά, 

κι αμέσως η μοίρα μού το ξαναπαίρνει, 
κι αμέσως η νύχτα γυρίζει ξανά… 

  

Λυπήσου με, Θε μου, στην απόγνωσή μου, 
λυπήσου τη φλόγα που μάταια σκορπώ 

–λυπήσου με μες στην αγανάκτησή μου, 

να ζω δίχως λόγο και δίχως σκοπό… 
[1930] 

 

Κώστας Ουράνης 

Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινοπώρου δείλι… 
Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 

μες την κρύα μου κάμαρα όπως έζησα: μόνος. 
στη στερνήν αγωνία μου τη βροχή θε ν' ακούω 

και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος. 

 
Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 

μέσα σ' έπιπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία, 

θα με βρουν στο κρεβάτι μου, θε να ρθη ο αστυνόμος, 
θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. 

 

Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρτιά, 
θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά: «Τον Ουράνη 

μην τον είδε κανείς; Έχει μέρες που χάθηκε...». 

Θ' απαντήση άλλος παίζοντας: «Μ' αυτός έχει πεθάνει!». 
 

Μια στιγμή θ' απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας, 

θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι 
θε να πουν: «Τι 'ναι ο άνθρωπος! Χτες ακόμα εζούσε...» 

–και βουβοί στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. 

 
Κάποιος θα 'ναι συνάδελφος στα «ψιλά» που θα γράψη 

πως «προώρως απέθανεν ο Ουράνης στην ξένην, 

νέος γνωστός στους κύκλους μας, που κάποτε είχε εκδώσει 
μια συλλογή ποιήματα πολλά υποσχομένην». 

 

Κι αυτή θα 'ναι η μόνη του θανάτου μου μνεία. 
Στο χωριό μου θα κλάψουνε μόνο οι γέροι γονιοί μου 

και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες, 
όπου θα 'ναι όλοι οι φίλοι μου –κι ίσως ίσως οι οχτροί μου. 

 

Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 
σε μια κάμαρα ξένη, στο πολύβοο Παρίσι. 

και μια Κέττυ, θαρρώντας πως την ξέχασα γι' άλλην, 

θα μου γράψη ένα γράμμα –και νεκρό θα με βρίση... 
(Νοσταλγίες, 1920) 

 
Δον Κιχώτης 

Ατσάλινος και σοβαρός απάνω στ’ αχαμνό του 

το άλογο, του Θερβαντές ο ήρωας περνάει, 
και πίσω του, στο στωικό γαϊδούρι του καβάλα, 

ο ιπποκόμος του ο χοντρός αγάλια ακολουθάει. 

Αιώνες που ξεκίνησε κι αιώνες που διαβαίνει, 
με σφραγισμένα επίσημα, ερμητικά τα χείλια 

και με τα μάτια εκστατικά, το χέρι στο κοντάρι, 

πηγαίνοντας στα γαλανά της Χίμαιρας βασίλεια. 

Στο πέρασμα τ’ ατσάλινου του σκιάχτρου από τις στράτες  

του κόσμου, τις πολύβοες, οι άνθρωποι γυρνάνε 

τον δείχνει ο ένας τ’ αλλουνού κι ειρωνικά γελάνε… 

Ω ποιητή! στο διάβα σου παρόμοια οι κοινοί 

ανθρώποι χασκαρίζουνε. Άσε τους να γελάνε: 

οι Δον Κιχώτες παν μπροστά –κι οι Σάντσοι ακολουθάνε! 
(περ. Νουμάς, 20.6.1920) 

 

Κ. Γ. Καρυωτάκης 

Δον Κιχώτες 
Οι Δον Κιχώτες πάνε ομπρός και βλέπουνε ως την άκρη 

του κονταριού που εκρέμασαν σημαία τους την Ιδέα. 
Κοντόφθαλμοι οραματιστές, ένα δεν έχουν δάκρυ 

για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε βρισιά χυδαία. 

Σκοντάφτουνε στη Λογική και στα ραβδιά των άλλων 
αστεία δαρμένοι σέρνονται καταμεσίς του δρόμου, 

ο Σάντσος λέει «δε σ’ το ’λεγα;» μα εκείνοι των μεγάλων 

σχεδίων, αντάξιοι μένουνε και: «Σάντσο, τ’ άλογό μου!» 

Έτσι αν το θέλει ο Θερβαντές –εγώ τους είδα, μέσα 

στην μίαν ανάλγητη Ζωή, του Ονείρου τους ιππότες 

άναντρα να πεζέψουνε και, με πικρήν ανέσα, 
με μάτια ογρά, τις χίμαιρες ν’ απαρνηθούν τις πρώτες. 

Τους είδα πίσω να ’ρθουνε –παράφρονες, ωραίοι 
ρηγάδες που επολέμησαν γι’ ανύπαρχτο βασίλειο– 

και σαν πορφύρα νιώθοντας χλευαστικιά, πως ρέει, 

την ανοιχτή να δείξουνε μάταιη πληγή στον ήλιο! 
[περ. Νουμάς, 11.7.1920, Συλλογή: Νηπενθή, 1921] 

 

Ύπνος 
Θα μας δοθεί το χάρισμα και η μοίρα 

να πάμε να πεθάνουμε μια νύχτα 
στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας; 

Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια 

γλυκά. Κι απάνωθέ μας θε να φεύγουν, 
στον ουρανό, τ' αστέρια και τα εγκόσμια. 

Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα. 

Και γαλανό σαν κύμα τ' όνειρό μας 
θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. 

Αγάπες θα' ναι στα μαλλιά μας οι αύρες, 

η ανάσα των φυκιών θα μας μυρώνει, 
και κάτου απ' τα μεγάλα βλέφαρά μας, 

χωρίς ναν το γρικούμε θα γελάμε. 

Τα ρόδα θα κινήσουν απ' τους φράχτες, 
και θα 'ρθουν να μας γίνουν προσκεφάλι. 

Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, 

θα αφήσουνε τον ύπνο τους αηδόνια. 

Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια 

γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας, 
αγριαπιδιές, θα στέκουνε τριγύρω 

και, σκύβοντας, κρυφά θα μας μιλούνε 

για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο 
της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες, 

για τα καλά τα χρόνια μας που πάνε. 

Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα, 
κι όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, 

θα μας διηγιέται -- ωχρή -- σαν παραμύθι 

την πίκρα της ζωής. Και το φεγγάρι 
θα κατέβει στα πόδια μας λαμπάδα 

την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε 

στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας. 

Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια 

που όλη τη μέρα έκλαψαν κι απόστασαν. 

(Νηπενθή, 1921) 
 

Υστεροφημία 
Το θάνατό μας χρειάζεται η άμετρη γύρω φύση 



και τον ζητούν τα πορφυρά στόματα των ανθών. 
Αν έρθει πάλιν η άνοιξη, πάλι θα μας αφήσει, 

κι ύστερα πια μήτε σκιές δεν είμεθα σκιών.  

Το θάνατό μας καρτερεί το λαμπρό φως του ηλίου. 
Τέτοια θα δούμε ακόμη μια δύση θριαμβική,  

κι ύστερα φεύγουμεν από τα βράδια του Απριλίου, 

στα σκοτεινά πηγαίνοντας βασίλεια πέρα κει. 

Μόνο μπορεί να μείνουνε κατόπι μας οι στίχοι 

δέκα μονάχα στίχοι μας να μείνουνε, καθώς 

τα περιστέρια που σκορπούν οιναυαγοί στην τύχη, 
κι όταν φέρουν το μήνυμα δεν είναι πια καιρός. 

(Ελεγεία και σάτιρες, 1927) 

 
[Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ…] 

Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος 

του κόσμου, δώθε απ’ τ’ όνειρο και κείθε απ’ τη γη! 
Όταν απομακρύνθηκεν ο τελευταίος μας φίλος, 

ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιωνία πληγή. 

 
Με μάτι βλέπουμε αδειανό, με βήμα τσακισμένο 

τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός, 

νιώθουμε τ’ άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο, 
υπόκωφος από μακριά η φωνή μας φτάνει αχός. 

 

Η ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα, 
μα θάνατο, καθημερνό θάνατο και χολή 

μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα 

του ήλιου και οι αύρες πνέουνε. Κι είμαστε νέοι, πολύ 
 

νέοι, και μας άφησεν εδώ, μια νύχτα, σ’ ένα βράχο, 

το πλοίο που τώρα χάνεται στου απείρου την καρδιά, 
χάνεται και ρωτιόμαστε τι να ’χουμε, τι να ’χω, 

που σβήνουμε όλοι, φεύγουμ’ έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά! 
[Ελεγεία και σάτιρες, 1927 – αρχικός τίτλος «Spleen»] 
 

Ο Μιχαλιός 
Το Μιχαλιό τον πήρανε στρατιώτη. 

Καμαρωτά ξεκίνησε κι ωραία 
με το Μαρή και με τον Παναγιώτη. 

Δε μπόρεσε να μάθει καν το «επ' ώμου». 

Ολο εμουρμούριζε: «Κυρ Δεκανέα, 
άσε με να γυρίσω στο χωριό μου». 

 

Τον άλλο χρόνο, στο νοσοκομείο, 
αμίλητος τον ουρανό κοιτούσε. 

Εκάρφωνε πέρα, σ' ένα σημείο, 

το βλέμμα του νοσταλγικό και πράο, 
σα να ’λεγε, σα να παρακαλούσε: 

«Αφήστε με στο σπίτι μου να πάω». 

 
Κι ο Μιχαλιός επέθανε στρατιώτης. 

Τον ξεπροβόδισαν κάτι φαντάροι, 

μαζί τους ο Μαρής κι ο Παναγιώτης. 
Απάνω του σκεπάστηκεν ο λάκκος, 

μα του άφησαν απέξω το ποδάρι: 

Ηταν λίγο μακρύς ο φουκαράκος.  
[Ελεγεία και σάτιρες, 1927 - αρχικός τίτλος «Στρατός», 1919] 

 

Δελφική εορτή 
Στους Δελφούς εμετρήθηκε το πνεύμα δύο Ελλάδων. 

Ο Αισχύλος πάλι εξύπνησε την ηχώ των Φαιδριάδων. 

Lorgnons, Kodak, operateurs, στου Προμηθέα τον πόνο 
έδωσαν ιδιαίτερο, γραφικότατο τόνο. 

Ένας λυγμός εκίνησε τ' απίθανα αυτά πλήθη. 

Κι όταν, χωρίς να πέσει αυλαία, η ομήγυρις διελύθη, 
τίποτε δεν ετάρασσε την ιερή εκεί πέρα 

σιγή. Κάποιος γυπαετός έσχισε τον αιθέρα... 

[Ελεγεία και σάτιρες, 1927] 
 

Σταδιοδρομία  

Τη σάρκα, το αίμα θα βάλω 
σε σχήμα βιβλίου μεγάλο. 

«Οι στίχοι παρέχουν ελπίδες» 

θα γράψουν οι εφημερίδες. 

«Κλεαρέτη Δίπλα - Μαλάμου» 

και δίπλα σ' αυτό τ' όνομά μου. 

Την ψυχή και το σώμα πάλι 
στη δουλειά θα δίνω, στην πάλη. 

Αλλά, με τη δύση του ηλίου, 

θα πηγαίνω στου Βασιλείου. 

Εκεί θα βρίσκω όλους τους άλλους 

λογίους και τους διδασκάλους. 

Τα λόγια μου θα ’χουν ουσία, 
η σιωπή μου μια σημασία. 

Θηρεύοντας πράγματα αιώνια, 
θ' αφήσω να φύγουν τα χρόνια. 

Θα φύγουν, και θα 'ναι η καρδιά μου 

σα ρόδο που επάτησα χάμου. 
(Ελεγεία και σάτιρες, 1927) 

 

Ιδανικοί αυτόχειρες 
Γυρίζουν το κλειδί στην πόρτα, παίρνουν 

τα παλιά, φυλαγμένα γράμματά τους, 

διαβάζουν ήσυχα, κι έπειτα σέρνουν 

για τελευταία φορά τα βήματά τους. 

Ήταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία. 

Θεέ μου, το φρικτό γέλιο των ανθρώπων, 
τα δάκρυα, ο ιδρώς, η νοσταλγία 

των ουρανών, η ερημία των τόπων. 

Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε 
τα δέντρα, τα παιδιά, πέρα τη φύση, 

τους μαρμαράδες που σφυροκοπάνε, 

τον ήλιο που για πάντα θέλει δύσει. 

Όλα τελείωσαν. Το σημείωμα να το, 

σύντομο, απλό, βαθύ, καθώς ταιριάζει, 

αδιαφορία, συγχώρηση γεμάτο 

για κείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει. 

Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα, 

ρωτούν αν είναι τρέλα τάχα ή λάθος, 
«όλα τελείωσαν» ψιθυρίζουν «τώρα», 

πως θ' αναβάλουν βέβαιοι κατά βάθος..  

(Ελεγεία και σάτιρες, 1927) 
 

 

Γιάννης Σκαρίμπας 
Σπασμένο καράβι 
Σπασμένο καράβι να ’μαι, πέρα βαθιά 

–έτσι να ’μαι– 

με χώρις κατάρτια, με χώρις πανιά 

να κοιμάμαι. 

Να ’ν’ αφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική 

γύρω γύρω, 
με κουφάρι γειρτό και με πλώρη εκεί 

που θα γείρω. 



Να ’ν’ η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά 
–έτσι να ’ναι!– 

και τα βράχια κατάπληχτα και τ’ αστέρια μακριά 

να κυττάνε… 
Δίχως χτύπο οι ώρες, και οι μέρες θλιβές 

–δίχως χάρη– 

κι έτσι κούφιο κι ακίνητο μεσ’ σε νύχτες βουβές 
το φεγγάρι. 

……………………………………………….. 

Έτσι να ’μαι καράβι γκρεμισμένο, νεκρό 
–έτσι να ’μαι– 

σ' αμμουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό 

να κοιμάμαι… 
(εφ. Εβδομάς, 31.10.1931) 

 

Γιώργος Κοτζιούλας 

Ελεγείο στον Καρυωτάκη 
Και συλλογιέμαι, Καρυωτάκη, τώρα 

που η νύκτα του ερέβους σε κρατεί 
για πάντα στης ανυπαρξίας τη χώρα, 

συλλογιέμαι τη μοίρα του ποιητή. 

 
Μια νύχτα, είχες βρεθεί χωρίς κανένα  

σύντροφο στ’ ακρογιάλι ναυαγός 

και πέρα κάπου εγύρναες ολοένα 
τα βλέμματά σου, αιώνιος νοσταλγός. 

 

Ήσουν, αλήθεια, τόσο απαυδημένος 
απ’ τον αγώνα τον καθημερνό: 

ένας μεγάλος εγκαταλειμμένος 

από τη γη κι απ’ τον ουρανό. 
 

Και μες στην ως θανάτου απόγνωσή σου 

ξάφνου σε μια πικρότατη στιγμή 
ερίχτηκες στα βάθη της αβύσσου 

όπου τελειώνουν όλ’ οι σπαραγμοί.  

 
Τι να σου πω και πώς να σε θρηνήσω, 

στοχαστικό μου αδέρφι θλιβερό; 

Έφυγες πριν ακόμα σε γνωρίσω 
και μόλις τώρα σ’ ένιωσα, νεκρό. 

 

Μα κι αν εχάθης, ακριβέ, μου μένει 
σ’ αυτόν τον ασυμβίβαστο καιρό, 

μου μένει σαν υπόμνηση η ειμαρμένη 
κι ο στίχος σου που ως πένθος τον φορώ. 

  (Εφήμερα, 1932) 

 
 

Νίκος Καββαδίας 

Γράμμα στον ποιητή Καίσαρα Εμμανουήλ 

 
«Φαίνεται πια πως τίποτα – τίποτα δεν μας σώζει…» 

ΚΑΙΣΑΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε, Καίσαρ, να σας σώσει.  

Κάτι που πάντα βρίσκεται σ’ αιώνια εναλλαγή, 
κάτι που σχίζει τις θολές γραμμές των οριζόντων, 

και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη.  

Κάτι που θα ’κανε γοργά να φύγει το κοράκι,  
που του γραφείου σας πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά.  

να φύγει κρώζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του, 

προς κάποιαν ακατοίκητη κοιλάδα του Νοτιά. 

Κάτι που θα ’κανε τα υγρά, παράδοξά σας μάτια,  

που αβρές μαθήτριες τ’ αγαπούν και σιωπηροί ποιηταί, 

χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουν 

με κάποιο τρόπο που, ως λεν, δε γέλασαν ποτέ.  

Γνωρίζω κάτι, που μπορούσε, βέβαια, να σας σώσει.  

Εγώ που δε σας γνώρισα ποτέ… Σκεφτήτε… Εγώ.  
Ένα καράβι… Να σας πάρει, Καίσαρ… Να μας πάρει…  

Ένα καράβι, που πολύ μακριά θα τ’ οδηγώ.  

Μια μέρα χειμωνιάτικη θα φεύγαμε.  
Τα ρυμουλκά περνώντας θα σφυρίζαν,  

τα βρωμερά νερά η βροχή θα ράντιζε,  

κι οι γερανοί στους ντόκους θα γυρίζαν.  

Οι πολιτείες ξένες θα μας δέχονταν,  

οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες  

κι εγώ σ’ αυτές αβρά θα σας εσύσταινα  

σαν σε παλιές, θερμές μου αγαπημένες.  

Τα βράδια, βάρδια κάνοντας, θα λέγαμε 

παράξενες στη γέφυρα ιστορίες,  
για τους αστερισμούς ή για τα κύματα  

για τους καιρούς, τις άπνοιες, τις πορείες. 

Όταν πυκνή ομίχλη θα μας σκέπαζε,  
τους φάρους θε ν’ ακούγαμε να κλαίνε 

και τα καράβια αθέατα θα τ’ ακούγαμε,  

περνώντας να σφυρίζουν και να πλένε. 

Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε,  

κι ο ήλιος πάντα μόνους να μας βρίσκει.  

εσείς τσιγάρα «Κάμελ» να καπνίζετε,  
κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουϊσκυ. 

Και μια γριά στο Αννάμ, κεντήστρα στίγματος, 

– μια γριά σ’ ένα πολύβουο καφενείο –  
μια αιμάσσουσα καρδιά θα μου στιγμάτιζε, 

κι ένα γυμνό, στο στήθος σας, κρανίο.  

Και μια βραδιά στη Μπούρμα, ή στη Μπατάβια 
στα μάτια μιας Ινδής που θα χορέψει  

γυμνή στα δεκαεφτά στιλέτα ανάμεσα,  

θα δήτε – ίσως – τη Γκρέτα να επιστρέψει. 

Καίσαρ, από ένα θάνατο σε κάμαρα,  

κι από πεζό χωμάτινο ένα μνήμα,  

δε θα ’ναι ποιητικώτερο και πι’ όμορφο, 
ο διάφεγγος βυθός και τ’ άγριο κύμα; 

Λόγια μεγάλα, ποιητικά, ανεκτέλεστα,  

λόγια κοινά, κενά, «καπνός κι αθάλη», 
που ίσως διαβάζοντας τα να με οικτείρετε,  

γελώντας και κουνώντας το κεφάλι. 

Η μόνη μου παράκληση όμως θα ’τανε,  
τους στίχους μου να μην ειρωνευθήτε.  

Κι όπως εγώ για έν’ αδερφό εδεήθηκα, 

για έναν τρελόν εσείς προσευχηθήτε. 
(Μαραμπού, 1933 – Με πρόλογο του Καίσαρος Εμμανουήλ)  
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Τάκης Παπατσώνης 
Η πέτρα 

Όταν, τα καλοκαίρια, σημάνη η ώρα να φυσήξουν οι άνεμοι της  

δροσιάς, 
για να διαλύσουν μονομιάς την κυριαρχία του βαριού ήλιου, 

φτασμένοι από τη θάλασσα, που τη ριπίζουν ξαφνικά και, από 

καθρέφτη 
ασάλευτο, το ρίγος της ορμής τής φέρνουν και την 

φωσφορίζουν, 

-πάλι το κέντρο όλου του γύρω κόσμου δεν παύει να είναι 
αυτός ο μεγάλος φλεγόμενος Δίσκος. 

Αυτός απομονώνει το καθετί στην ενατένισή του. 

Αυτός κρατά το σκήπτρο της Ημέρας και του Κόσμου. 
Αυτός συγκλονίζει το λογικό στην άχνα της μαρμαρυγής του. 

 

Και σαν η Νύχτα πέση, η τόσο σιωπηλή και μυστική, 
στην ίδια Παραλία την παραλλαγμένη, 

εκεί που η αμμουδιά διαρκώς αλλάζει σύνορό της 

με τη γραμμή του κύματος που δεν αναπαύεται, 
ποιος χρωματίζει τη θαμπή αυτή Σελήνη, με το περήφανο, 

νεκρό της χρώμα, παρεχτός ο ίδιος Ήλιος; Και μολονότι 

προ δύο ή τριών μόλις ωρών προετοίμασε μια τόσο φλογοβόλη 
αποχώρηση κάτου κι έξω του κόσμου με σαλπίγματα και 

πορφύρες, 

και άφαντος, ξέρει πάντα, και κρυμμένος να στέλνη κάτι 
που να μας θυμάη την αιώνια του παρουσία. 

 

Κάτι κρυφό ζυγιάζεται αυτές τις ώρες στα εσώτατα του 
ανθρώπου, 

που, είτε σαν Ήλιος, είτε σαν Σελήνη, έχει θρονιάσει 

καταμεσίς της ψυχής, και του χαρίζει 
τη λάμψην ενού σκότους που δεν παραλλάζει 

από τη νόηση του Θεού ή τη συντριβή της Εκκλησίας. 

Μια ροπή προς το καλό και προς το ατάραχο. Μιαν Αγάπη 

κι ένα αγκάλισμα προς όλα τα γύρω. Δίχως διάκριση ή 

προτίμηση, 
δίχως αποσκίαση, δίχως φθορά ή κατατριβή. 

 

Δίχως διάκριση, εχτός, αχ, μιας, Θεέ μου. Της βαριάς, 
της οξείας εκείνης Πέτρας, που έταξες μερικών ανθρώπων 

να τους βαραίνη το στήθος τις νύχτες τόσο πολύ και ασφυχτικά, 
τόσο απελπιστικά και ωραία. Που, αν πρόκειται ν’ αποσειστή 

ποτέ, 

θα ’ναι για να την διαδεχτή η διαρκής του τάφου. 
Τόσο κυριαρχικά, τόσο έμμονα έχει στηθή για πάντα. 

(1929) 

 

Θεόδωρος Ντόρρος 

Ανοιξιάτικα φύλλα 
Όλα καινούρια, 

τόσο, που θάρθη κάτι κι άλλο  
πιο καινούριο κι απ’ αυτά. 

 
Τα φύλλα, φρεσκοπράσινα, μιλάγανε πιο νοητά 

από ανθρώπους διαβασμένους. 

 
Προσπέρασα ένα γέρο. 

Κατέβαζε σκουπίδια σε υπόγειο. 

Δε φύσηξαν γι’ αυτόνε. 
 

Κατέβαινε βαριά μέσ’ στο σκοτάδι. 

(Στου γλυτωμού το χάζι, 1931) 
  

Νικόλαος Κάλας  

Ορέστης 
Εφόνευσε το γιο της για να μη γίνει άντρας και πήρε την κόρη  
                                                                             της για εραστή 

γλάροι κι αετοί φρουρούν το μέλαθρό της, στον κήπο μόνο  

                                                                             ασφόδελοι 
θάλλουν, στα δώματα πνέει μουσική 

ζουν όλη μέρα με το σώμα τους γυμνό, κατάσκιοι πέπλοι  

                                                                             συγκρατούνε 
κάπως τα μαλλιά των 

κάθε μήνα τα βάφουν άλλο χρώμα 

τώρα η μια τα ’χει βαθυπόρφυρα και της άλλης είναι σαν βαθύ  
                                                                             σμαράγδι 

την νύχτα ξεκινούν για ορθρινές ικεσίες, όταν φτάνουν στον  

                                                                             τάφο 

του παιδιού ορχούνται με τους ήχους περασμένης ολβίας 

η μάνα θρηνεί τον γιο κι κόρη τον αδερφό 
«τον σκότωσα για σένα για να ’σαι πιο δικιά μου» κράζει εκείνη 

«τον έκρυψα για σένα για να ’σαι πάντα κοντά μου» φωνεί η  

                                                                             άλλη 
λυγμοί διαλύουν την οδύνη, το σέλας τα παραθυρόφυλλα της                                

                                                                                βασιλικής 
οικοδομής 

έβη ο ήλιος, κηρύχνει την ημέρα, φυσά μύρα στα λούλουδα,                     

                                                                                 ανέμους 
στους πλοκάμους, σκορπά τα όρνια στον ουρανό 

στις δώδεκα μ’ όλο το φως του καλεί τον νιο να βγει από αόρατο        

                                                                                  τάφο 
ίστατ’ εκεί γυμνός μελαγχαίτης και ωραίος και καλός –ένα   

                                                                                 θαύμα 

πέφτει η μάνα ξερή από την άνομη επιθυμιά, κι η κόρη κείτεται  
                                                                                 κι αυτή 

κατόπιν όλα συνεχίζονται όπως ήταν καμωμένα να συνεχισθούν 

τα πάντα έρπουν προς την δύση 
οι αγαπώμενες καταφεύγουν στις κλίνες των, στα καλλυντικά,  

                                                                                     στο  

δηλητηριώδη χυμό των ασφοδέλων 
δεν είναι όμως η αιδώ το αίσθημα που γεύονται, 

η ντροπή είναι του κόσμου, των γλάρων των αϊτών 

δεν είναι η τύψη που τις πυρώνει 
μετανοούν οι πεθερές, οι νύφες, οι πένθιμοι βράχοι και τα άνθη 

δεν είναι η αγωνία, η αγωνία είναι για τη μουσική 

δεν είναι ή αγωνία ή τύψη ή αισχύνη που αισθάνονται αυτές 
αλλά ηδονή Ηδονή ΗΔΟΝΗ 

τα άλλα είναι του Ορέστη φαντασιοπληξίες. 

(Τετράδιο Δ΄, 1936) 
 

Γιώργος Σεφέρης 
Η λυπημένη 

Στην πέτρα της υπομονής 
κάθισες προς το βράδυ 

με του ματιού σου το μαυράδι 

δείχνοντας πως πονείς· 
 

κι είχες στα χείλια τη γραμμή 

που είναι γυμνή και τρέμει 
σαν η ψυχή γίνεται ανέμη 

και δέουνται οι λυγμοί· 

 

κι είχες στο νου σου το σκοπό 

που ξεκινά το δάκρυ 

κι ήσουν κορμί που από την άκρη 
γυρίζει στον καρπό· 

 

μα της καρδιάς σου ο σπαραγμός 
δε βόγκηξε κι εγίνη 



το νόημα που στον κόσμο δίνει 
έναστρος ουρανός 
(Στροφή, 1931) 

 

Οι σύντροφοι στον Άδη 
νήπιοι, οι κατά βους Υπερίονος Ηελίοιο 

ήσθιον·αυτάρ ο τοίσιν αφείλετο νόστιμον ήμαρ. 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
 

Αφού μας μέναν παξιμάδια 
τι κακοκεφαλιά 

να φάμε στην ακρογιαλιά 

του Ήλιου τ' αργά γελάδια 
 

που το καθένα κι ένα κάστρο 

για να το πολεμάς 
σαράντα χρόνους και να πας 

να γίνεις ήρωας κι άστρο! 

 
Πεινούσαμε στης γης την πλάτη, 

σα φάγαμε καλά 

πέσαμε εδώ στα χαμηλά 
ανίδεοι και χορτάτοι. 
(Στροφή, 1931) 

 

Ερωτικός Λόγος 

Γ΄ 
Ω σκοτεινό ανατρίχιασμα στη ρίζα και στα φύλλα! 
Πρόβαλε ανάστημα άγρυπνο στο πλήθος της σιωπής 

σήκωσε το κεφάλι από τα χέρια τα καμπύλα 

το θέλημά σου να γενεί και να μου ξαναπείς 
 

τα λόγια που άγγιζαν και σμίγαν το αίμα σαν αγκάλη· 

κι ας γείρει ο πόθος σου βαθύς σαν ίσκιος καρυδιάς 
και να μας πλημμυράει με των μαλλιών σου τη σπατάλη 

από το χνούδι του φιλιού στα φύλλα της καρδιάς. 

[…] 
(Στροφή, 1931) 

 

Μυθιστόρημα 
Γ΄ 
Μέμνησο λουτρών οις ενοσφίσθης 
 

Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια 

που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τ' 
ακουμπήσω. 

Έπεφτε στο όνειρο καθώς έβγαινα από το όνειρο 
έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να 

ξαναχωρίσει. 

 
Κοιτάζω τα μάτια· μήτε ανοιχτά μήτε κλειστά 

μιλώ στο στόμα που όλο γυρεύει να μιλήσει 

κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. 
Δεν έχω άλλη δύναμη· 

 

τα χέρια μου χάνουνται και με πλησιάζουν 
ακρωτηριασμένα. 

 

ΙΣΤ΄ 
όνομα δ' Ορέστης 
 
Στη σφενδόνη, πάλι στη σφενδόνη, 

πόσοι γύροι, πόσοι αιμάτινοι κύκλοι, πόσες μαύρες 

σειρές· οι άνθρωποι που με κοιτάζουν, 
που με κοιτάζαν όταν πάνω στο άρμα 

σήκωσα το χέρι λαμπρός, κι αλάλαξαν. 

 
Οι αφροί των αλόγων με χτυπούν, τ' άλογα πότε θ' αποστάσουν; 

Τρίζει ο άξονας, πυρώνει ο άξονας, πότε ο άξονας θ' ανάψει; 

Πότε θα σπάσουν τα λουριά, πότε τα πέταλα 
θα πατήσουν μ' όλο το πλάτος πάνω στο χώμα 

πάνω στο μαλακό χορτάρι, μέσα στις παπαρούνες όπου 

την άνοιξη μάζεψες μια μαργαρίτα. 
Ήταν ωραία τα μάτια σου μα δεν ήξερες πού να κοιτάξεις 

δεν ήξερα πού να κοιτάξω μήτε κι εγώ, χωρίς πατρίδα 

εγώ που μάχομαι εδώ-πέρα, πόσοι γύροι; 
και νιώθω τα γόνατα να λυγίζουν πάνω στον άξονα 

πάνω στις ρόδες πάνω στον άγριο στίβο, 

τα γόνατα λυγίζουν εύκολα σαν το θέλουν οι θεοί, 
κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, τι να την κάνεις τη δύναμη, δεν 

μπορείς 

να ξεφύγεις τη θάλασσα που σε λίκνισε και που γυρεύεις 
τούτη την ώρα της αμάχης, μέσα στην αλογίσια ανάσα, 

με τα καλάμια που τραγουδούσαν το φθινόπωρο σε τρόπο 

λυδικό, 
τη θάλασσα που δεν μπορείς να βρεις όσο κι αν τρέχεις 

όσο κι αν γυρίζεις μπροστά στις μαύρες Ευμενίδες που 

βαριούνται, 
χωρίς συχώρεση. 
(Μυθιστόρημα, 1935) 

 

Παντούμ 
Στο πέλαγο σέρνουν φωτιές τα καράβια 

η νύχτα στενεύει και στέκει σαν ξένη 
πικρή φλογισμένη που δέεσαι μ’ ευλάβεια 

ψυχή μου γνωρίζεις ποιος νόμος σε δένει. 

 
Η νύχτα στενεύει και στέκει σαν ξένη 

στο μαύρο μετάξι τα φώτα έχουν σβήσει 

ψυχή μου γνωρίζεις ποιος νόμος σε δένει 
και τι θα σου μείνει και τι θα σ' αφήσει. 

 

Στο μαύρο μετάξι τα φώτα έχουν σβήσει 
ακούγουνται μόνο του χρόνου τα σείστρα· 

και τι θα σου μείνει και τι θα σ' αφήσει 

αν τύχει κι αστράψει η βουβή πολεμίστρα. 
 

Ακούγουνται μόνο του χρόνου τα σείστρα 

μετάλλινη στήλη στου πόνου την άκρη 
αν τύχει κι αστράψει η βουβή πολεμίστρα 

ούτε όνειρο θά 'βρεις να δώσει ένα δάκρυ. 

 
Μετάλλινη στήλη στου πόνου την άκρη 

ψηλώνει η στιγμή σα μετέωρο λεπίδι 

ούτε όνειρο θά 'βρεις να δώσει ένα δάκρυ 

στο πλήθος σου το άυλο που σφίγγει σα φίδι. 

 
Ψηλώνει η στιγμή σα μετέωρο λεπίδι 

σαν τι να προσμένει να πέσει η γαλήνη; 

στο πλήθος σου το άυλο που σφίγγει σα φίδι 
δεν είναι ουρανός μηδέ αγγέλου ευφροσύνη. 

 

Σαν τι να προσμένει να πέσει η γαλήνη; 
Σ' ανθρώπους κλειστούς που μετρούν τον καημό τους 

δεν είναι ουρανός μηδέ αγγέλου ευφροσύνη 

τ' αστέρια κρατούν έναν κόσμο δικό τους. 
 

Δεκάξι χάικου 
Τούτο το ακαριαίον… 

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ 
 

Α΄ 

Στάξε στη λίμνη 

μόνο μια στάλα κρασί 

και σβήνει ο ήλιος. 

 

Β΄ 



Στον κάμπο ούτ’ ένα  

τετράφυλλο τριφύλλι. 

 ποιος φταίει απ’ τους τρεις; 

 

Γ .́ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Άδειες καρέκλες 

τ’ αγάλματα γυρίσαν  

στ’ άλλο μουσείο. 

 

Με τον τρόπο του Γ. Σ. 
Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. 
 

Στο Πήλιο μέσα στις καστανιές το πουκάμισο του Κενταύρου 

γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου 
καθώς ανέβαινα την ανηφόρα κι η θάλασσα μ' ακολουθούσε 

ανεβαίνοντας κι αυτή σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου 

ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. 
Στη Σαντορίνη αγγίζοντας νησιά που βουλιάζαν 

ακούγοντας να παίζει ένα σουραύλι κάπου στις αλαφρόπετρες 

μου κάρφωσε το χέρι στην κουπαστή 
μια σαΐτα τιναγμένη ξαφνικά 

από τα πέρατα μιας νιότης βασιλεμένης. 

Στις Μυκήνες σήκωσα τις μεγάλες πέτρες και τους θησαυρούς 
των Ατρειδών 

και πλάγιασα μαζί τους στο ξενοδοχείο της "Ωραίας Ελένης του 

Μενελάου"· 
χάθηκαν μόνο την αυγή που λάλησε η Κασσάντρα 

μ' έναν κόκορα κρεμασμένο στο μαύρο λαιμό της. 

Στις Σπέτσες στον Πόρο και στη Μύκονο 
με χτίκιασαν οι βαρκαρόλες. 

 

Τι θέλουν όλοι αυτοί που λένε 
πως βρίσκουνται στην Αθήνα ή στον Πειραιά; 

Ο ένας έρχεται από τη Σαλαμίνα και ρωτάει τον άλλο μήπως 

"έρχεται εξ Ομονοίας" 
"Όχι έρχομαι εκ Συντάγματος" απαντά κι είν' ευχαριστημένος 

"βρήκα το Γιάννη και με κέρασε ένα παγωτό". 

Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει 
δεν ξέρουμε τίποτε δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι όλοι 

εμείς 
δεν ξέρουμε την πίκρα του λιμανιού σαν ταξιδεύουν όλα τα 

καράβια· 

περιγελάμε εκείνους που τη νιώθουν. 
 

Παράξενος κόσμος που λέει πως βρίσκεται στην Αττική και δε 

βρίσκεται πουθενά· 

αγοράζουν κουφέτα για να παντρευτούνε 
κρατούν "σωσίτριχα" φωτογραφίζουνται 

ο άνθρωπος πού ειδα σήμερα καθισμένος σ' ένα φόντο με 

πιτσούνια και με λουλούδια 
δέχουνταν το χέρι του γερο-φωτογράφου να του στρώνει τις 

ρυτίδες 

που είχαν αφήσει στο πρόσωπό του 
όλα τα πετεινά τ' ουρανού. 

 

Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολοένα ταξιδεύει 
κι αν "ορώμεν ανθούν πέλαγος Αιγαίον νεκροίς" 

είναι εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν το μεγάλο καράβι με το 

κολύμπι 
εκείνοι που βαρέθηκαν να περιμένουν τα καράβια που δεν 

μπορούν να κινήσουν 

την ΕΛΣΗ τη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ τον ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ. 
Σφυρίζουν τα καράβια τώρα που βραδιάζει στον Πειραιά 

σφυρίζουν ολοένα σφυρίζουν μα δεν κουνιέται κανένας αργάτης 

καμιά αλυσίδα δεν έλαμψε βρεμένη στο στερνό φως που 
βασιλεύει 

ο καπετάνιος μένει μαρμαρωμένος μες στ' άσπρα και στα χρυσά. 

 
Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. 

παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί γρανίτες ... 

Το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓ ΩΝΙΑ 937. 
 
Α/π Αυλίς, περιμένοντας να ξεκινήσει. 

Καλοκαίρι 1936 
 (Τετράδιο γυμνασμάτων, 1940) 

 

Ο Μαθιός Πασκάλης ανάμεσα στα τριαντάφυλλα 
Καπνίζω χωρίς να σταματήσω απ’ το πρωί 

αν σταματήσω τα τριαντάφυλλα θα μ' αγκαλιάσουν 

μ' αγκάθια και με ξεφυλλισμένα πέταλα θα με πνίξουν 
φυτρώνουν στραβά όλα με το ίδιο τριανταφυλλί 

κοιτάζουν· περιμένουν να ιδούν κάποιον· δεν περνά κανείς· 

πίσω από τον καπνό της πίπας μου τα παρακολουθώ 
πάνω σ' ένα κοτσάνι βαριεστισμένο χωρίς ευωδιά, 

στην άλλη ζωή μια γυναίκα μου έλεγε μπορείς να γγίξεις αυτό 

το χέρι 
κι είναι δικό σου αυτό το τριαντάφυλλο είναι δικό σου μπορείς 

να το πάρεις 

τώρα ή αργότερα, όταν θελήσεις. 
 

Κατεβαίνω καπνίζοντας ολοένα, τα σκαλοπάτια 

τα τριαντάφυλλα κατεβαίνουν μαζί μου ερεθισμένα 
κι έχουνε κάτι στο φέρσιμό τους απ' τη φωνή 

στη ρίζα της κραυγής εκεί που αρχίζει 

να φωνάζει ο άνθρωπος: "μάνα" ή "βοήθεια" 
ή τις μικρές άσπρες φωνές του έρωτα. 

 

Είναι ένας μικρός κήπος όλο τριανταφυλλιές 
λίγα τετραγωνικά μέτρα που χαμηλώνουν μαζί μου 

καθώς κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, χωρίς ουρανό· 

κι η θεία της έλεγε: «Αντιγόνη ξέχασες σήμερα τη γυμναστική     
      σου. 

στην ηλικία σου δε φορούσα κορσέ, στην εποχή μου». 

Η θεία της ήταν ένα θλιβερό κορμί μ' ανάγλυφες φλέβες 
είχε πολλές ρυτίδες γύρω στ' αυτιά μια ετοιμοθάνατη μύτη 

αλλά τα λόγια της ήταν γεμάτα φρόνηση πάντα. 

Την είδα μια μέρα να γγίζει το στήθος της Αντιγόνης 
σαν το μικρό παιδί που κλέβει ένα μήλο. 

 

Τάχα θα τη συναπαντήσω τη γριά γυναίκα έτσι που κατεβαίνω; 
Μου είπε σαν έφυγα: "Ποιος ξέρει πότε θα ξαναβρεθούμε;" 

κι έπειτα διάβασα το θάνατό της σε παλιές εφημερίδες 

το γάμο της Αντιγόνης και το γάμο της κόρης της Αντιγόνης 
χωρίς να τελειώσουν τα σκαλοπάτια μήτε ο καπνός μου 

που μου δίνει μια γέψη στοιχειωμένου καραβιού 

με μια γοργόνα σταυρωμένη τότες που ήταν όμορφη, πάνω στο 
τιμόνι. 
                                                 Κοριτσά, καλοκαίρι '37 
 

Η τελευταία μέρα 
Ήταν η μέρα συννεφιασμένη. Κανείς δεν αποφάσιζε 
φυσούσε ένας αγέρας αλαφρύς: "Δεν είναι γρέγος είναι σιρόκος" 

είπε κάποιος. 

Κάτι λιγνά κυπαρίσσια καρφωμένα στην πλαγιά κι η θάλασσα 
γκρίζα με λίμνες φωτεινές, πιο πέρα. 

Οι στρατιώτες παρουσίαζαν όπλα σαν άρχισε να ψιχαλίζει. 

"Δεν είναι γρέγος είναι σιρόκος" η μόνη απόφαση που 
ακούστηκε. 

Κι όμως το ξέραμε πως την άλλη αυγή δε θα μας έμενε 

τίποτε πια, μήτε η γυναίκα πίνοντας πλάι μας τον ύπνο 
μήτε η ανάμνηση πως ήμασταν κάποτες άντρες, 

τίποτε πια την άλλη αυγή. 

 
"Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη" έλεγε η φίλη 

περπατώντας στο πλευρό μου κοιτάζοντας μακριά "την άνοιξη 

που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα κοντά στην κλειστή θάλασσα. 



Τόσο απροσδόκητα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Πώς θα πεθάνουμε;" 
 

Ένα νεκρώσιμο εμβατήριο τριγύριζε μες στην ψιλή βροχή. 
Πώς πεθαίνει ένας άντρας; Παράξενο κανένας δεν το 

συλλογίστηκε. 
Κι όσοι το σκέφτηκαν ήταν σαν ανάμνηση από παλιά χρονικά 

της εποχής των Σταυροφόρων ή της εν - Σαλαμίνι - ναυμαχίας. 

Κι όμως ο θάνατος είναι κάτι που γίνεται· πώς πεθαίνει ένας 
άντρας; 

Κι όμως κερδίζει κανείς το θάνατό του, το δικό του θάνατο, που 

δεν ανήκει σε κανέναν άλλον 
και τούτο το παιχνίδι είναι η ζωή. 

Χαμήλωνε το φως πάνω από τη συννεφιασμένη μέρα, κανείς δεν 

αποφάσιζε. 
Την άλλη αυγή δε θα μας έμενε τίποτε· όλα παραδομένα· μήτε 

τα χέρια μας· 

κι οι γυναίκες μας ξενοδουλεύοντας στα κεφαλόβρυσα και τα 
παιδιά μας 

στα λατομεία. 

Η φίλη μου τραγουδούσε περπατώντας στο πλευρό μου ένα 
τραγούδι σακατεμένο: 

"Την άνοιξη, το καλοκαίρι, ραγιάδες ..." 

Θυμότανε κανείς γέροντες δασκάλους που μας άφησαν 
ορφανούς. 

Ένα ζευγάρι πέρασε κουβεντιάζοντας: 

"Βαρέθηκα το δειλινό, πάμε στο σπίτι μας 
πάμε στο σπίτι μας ν' ανάψουμε το φως". 
                                                                                  Αθήνα, Φεβ. '39 
(Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄, 1940) 

 

Ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους 
Δεν έχει ασφοδίλια, μενεξέδες, μήτε υάκινθους. 

πώς να μιλήσεις με τους πεθαμένους. 

Οι πεθαμένοι ξέρουν μονάχα τη γλώσσα των λουλουδιών· 

γι' αυτό σωπαίνουν 
ταξιδεύουν και σωπαίνουν, υπομένουν και σωπαίνουν 

παρά δήμον ονείρων, παρά δήμον ονείρων. 

 

Αν αρχίσω να τραγουδώ θα φωνάξω 

κι α φωνάξω- 

Οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή 
σηκώνοντας ένα χεράκι μαβιού μωρού της Αραβίας 

ή ακόμη τα πατήματα μιας χήνας στον αέρα. 

 
Είναι βαρύ και δύσκολο, δε μου φτάνουν οι ζωντανοί· 

πρώτα γιατί δε μιλούν, κι ύστερα 
γιατί πρέπει να ρωτήσω τους νεκρούς 

για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. 

Αλλιώς δε γίνεται, μόλις με πάρει ο ύπνος 
οι σύντροφοι κόβουνε τους ασημένιους σπάγκους 

και το φλασκί των ανέμων αδειάζει. 

Το γεμίζω κι αδειάζει, το γεμίζω κι αδειάζει· 
ξυπνώ 

σαν το χρυσόψαρο κολυμπώντας 

μέσα στα χάσματα της αστραπής, 
κι ο αγέρας κι ο κατακλυσμός και τ’ ανθρώπινα σώματα,  

κι οι αγάπανθοι καρφωμένοι σαν τις σαΐτες της μοίρας 

στην αξεδίψαστη γης 
συγκλονισμένοι από σπασμωδικά νοήματα, 

θα 'λεγες είναι φορτωμένοι σ' ένα παμπάλαιο κάρο 

κατρακυλώντας σε χαλασμένους δρόμους, σε παλιά 
καλντερίμια, 

οι αγάπανθοι τ' ασφοδίλια των νέγρων: 

Πώς να τη μάθω ετούτη τη θρησκεία; 
 

Το πρώτο πράγμα που έκανε ο θεός είναι η αγάπη 

έπειτα έρχεται το αίμα 
κι η δίψα για το αίμα 

που την κεντρίζει 

το σπέρμα του κορμιού καθώς τ' αλάτι. 
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο θεός είναι το μακρινό ταξίδι· 

εκείνο το σπίτι περιμένει 

μ' ένα γαλάζιο καπνό 
μ' ένα σκυλί γερασμένο 

περιμένοντας για να ξεψυχήσει το γυρισμό. 

Μα πρέπει να μ' αρμηνέψουν οι πεθαμένοι· 
είναι οι αγάπανθοι που τους κρατούν αμίλητους, 

όπως τα βάθη της θάλασσας ή το νερό μες στο ποτήρι. 

Κι οι σύντροφοι μένουν στα παλάτια της Κίρκης· 
ακριβέ μου Ελπήνωρ! Ηλίθιε, φτωχέ μου Ελπήνωρ! 

Ή, δεν τους βλέπεις; 

-"Βοηθήστε μας!"- 
Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη. 
  Τράνσβααλ, 14 Γενάρη '42 
 

Τελευταίος σταθμός 
Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. 
Τ’ αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις 

όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας 

και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες, 

πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. 
Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω 

λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη· 

νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση 
ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά ρίχνοντας κάποτε 

σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων 

βαριά μια νάρκη. 
Κι όμως χτες βράδυ εδώ, σε τούτη τη στερνή μας σκάλα 

όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει 

σαν ένα χρέος παλιό, μονέδα που έμεινε για χρόνια 
στην κάσα ενός φιλάργυρου, και τέλος 

ήρθε η στιγμή της πλερωμής κι ακούγονται 

νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι· 
σε τούτο το τυρρηνικό χωριό, πίσω από τη θάλασσα του 

Σαλέρνο 

πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη 
μιας φθινοπωρινής μπόρας, το φεγγάρι 

ξεπέρασε τα σύννεφα, και γίναν 

τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο. 
Σιωπές αγαπημένες της σελήνης. 

 

Είναι κι αυτός ένας ειρμός της σκέψης, ένας τρόπος 
ν' αρχίσεις να μιλάς για πράγματα που ομολογείς 

δύσκολα, σε ώρες όπου δε βαστάς, σε φίλο 

που ξέφυγε κρυφά και φέρνει 
μαντάτα από το σπίτι κι από τους συντρόφους, 

και βιάζεσαι ν' ανοίξεις τη καρδιά σου 

μη σε προλάβει η ξενιτιά και τον αλλάξει. 
Ερχόμαστε απ' την Αραπιά, την Αίγυπτο την Παλαιστίνη τη 

Συρία· 

το κρατίδιο 
της Κομμαγηνής που 'σβησε σαν το μικρό λυχνάρι 

πολλές φορές γυρίζει στο μυαλό μας, 

και πολιτείες μεγάλες που έζησαν χιλιάδες χρόνια 
κι έπειτα απόμειναν τόπος βοσκής για τις γκαμούζες 

χωράφια για ζαχαροκάλαμα και καλαμπόκια. 

Ερχόμαστε απ' την άμμο της έρημος απ' τις θάλασσες του 
Πρωτέα, 

ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, 
καθένας κι ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. 

Το βροχερό φθινόπωρο σ' αυτή τη γούβα 

κακοφορμίζει την πληγή του καθενός μας 
ή αυτό που θα 'λεγες αλλιώς, νέμεση μοίρα 

ή μοναχά κακές συνήθειες, δόλο και απάτη, 

ή ακόμη ιδιοτέλεια να καρπωθείς το αίμα των άλλων. 



Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μες στους πολέμους· 
ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο· 

χείλια και δάχτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος 

μάτια που μισοκλείνουν στο λαμπύρισμα της μέρας 
και πόδια που θα τρέχανε, κι ας είναι τόσο κουρασμένα, 

στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους. 

Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο, 
άπληστος σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του κι απλώνουν· 

σαν έρθει ο θέρος 

προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' άλλο χωράφι· 
σαν έρθει ο θέρος 

άλλοι φωνάζουνε για να ξορκίσουν το δαιμονικό 

άλλοι μπερδεύουνται μες στ' αγαθά τους, άλλοι ρητορεύουν. 
Αλλά τα ξόρκια τ' αγαθά τις ρητορείες, 

σαν είναι οι ζωντανοί μακριά, τι θα τα κάνεις; 

Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα; 
Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή; 

Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν. 

 
Πάλι τα ίδια και τα ίδια, θα μου πεις, φίλε. 

Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα τη σκέψη του αιχμάλωτου τη 

σκέψη 
του ανθρώπου σαν κατάντησε κι αυτός πραμάτεια 

δοκίμασε να την αλλάξεις, δεν μπορείς. 

Ίσως και να 'θελε να μείνει βασιλιάς ανθρωποφάγων 
ξοδεύοντας δυνάμεις που κανείς δεν αγοράζει, 

να σεργιανά μέσα σε κάμπους αγαπάνθων 

ν' ακούει τα τουμπελέκια κάτω απ' το δέντρο του μπαμπού, 
καθώς χορεύουν οι αυλικοί με τερατώδεις προσωπίδες. 

Όμως ο τόπος που τον πελεκούν και που τον καίνε σαν το 

πεύκο, και τον βλέπεις 
είτε στο σκοτεινό βαγόνι, χωρίς νερό, σπασμένα τζάμια, νύχτες 

και νύχτες 

είτε στο πυρωμένο πλοίο που θα βουλιάξει καθώς το δείχνουν οι 
στατιστικές, 

ετούτα ρίζωσαν μες στο μυαλό και δεν αλλάζουν 

ετούτα φύτεψαν εικόνες ίδιες με τα δέντρα εκείνα 
που ρίχνουν τα κλωνάρια τους μες στα παρθένα δάση 

κι αυτά καρφώνουνται στο χώμα και ξαναφυτρώνουν· 
ρίχνουν κλωνάρια και ξαναφυτρώνουν δρασκελώντας 

λεύγες και λεύγες· 

ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων το μυαλό μας. 
Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές 

είναι γιατί τ' ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη 

δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή 

γιατί είναι αμίλητη και προχωράει· 
στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο 

μνησιπήμων πόνος. 

 
Να μιλήσω για ήρωες να μιλήσω για ήρωες: ο Μιχάλης 

που έφυγε μ' ανοιχτές πληγές απ' το νοσοκομείο 

ίσως μιλούσε για ήρωες όταν, τη νύχτα εκείνη 
που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία, 

ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας· "Στα σκοτεινά 

πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε ..." 
Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. 

 

Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσουν. 
                                Cava dei Tirreni, 5 Οκτωβρίου '44 
(Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄, 1945) 

 

Ελένη 
ΤΕΥΚΡΟΣ: ... ες γην εναλίαν Κύπρον, ου μ' εθέσπισεν 

οικείν Απόλλων, όνομα νησιωτικόν 

Σαλαμίνα θέμενον της εκεί χάριν πάτρας. 

......................................................... 

ΕΛΕΝΗ: Ουκ ήλθον ες γην Τρωάδ', αλλ' είδωλον ην. 

......................................................... 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Τι φης; 

Νεφέλης άρ' άλλως είχομεν πόνους πέρι; 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ 
 

"Τ' αηδόνια δε σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες". 
 

Αηδόνι ντροπαλό, μες στον ανασασμό των φύλλων, 

συ που δωρίζεις τη μουσική δροσιά του δάσους 
στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές 

αυτών που ξέρουν πως δε θα γυρίσουν. 

Τυφλή φωνή, που ψηλαφείς μέσα στη νυχτωμένη μνήμη 
βήματα και χειρονομίες· δε θα τολμούσα να πω φιλήματα· 

και το πικρό τρικύμισμα της ξαγριεμένης σκλάβας. 

 
"Τ' αηδόνια δε σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες". 

 

Ποιες είναι οι Πλάτρες; Ποιος το γνωρίζει τούτο το νησί; 
Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρωτάκουστα: 

καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες των ανθρώπων 

ή των θεών· η μοίρα μου που κυματίζει 
ανάμεσα στο στερνό σπαθί ενός Αίαντα 

και μιαν άλλη Σαλαμίνα 

μ’ έφερε εδώ σ’ αυτό το γυρογιάλι. Το φεγγάρι 

βγήκε απ' το πέλαγο σαν Αφροδίτη· 
σκέπασε τ' άστρα του Τοξότη, τώρα πάει νά 'βρει 

την καρδιά του Σκορπιού, κι όλα τ' αλλάζει. 

Πού είν' η αλήθεια; 
Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης· 

το ριζικό μου, ενός ανθρώπου που ξαστόχησε. 

 
Αηδόνι ποιητάρη, 

σαν και μια τέτοια νύχτα στ' ακροθαλάσσι του Πρωτέα 

σ' άκουσαν οι σκλάβες Σπαρτιάτισσες κι έσυραν το θρήνο, 
κι ανάμεσό τους -ποιος θα το 'λεγε- η Ελένη! 

Αυτή που κυνηγούσαμε χρόνια στο Σκάμαντρο. 

Ήταν εκεί, στα χείλια της ερήμου· την άγγιξα, μου μίλησε: 
"Δεν είν' αλήθεια, δεν είν' αλήθεια" φώναζε. 

"Δεν μπήκα στο γαλαζόπλωρο καράβι. 

Ποτέ δεν πάτησα την αντρειωμένη Τροία". 
 

Με το βαθύ στηθόδεσμο, τον ήλιο στα μαλλιά, κι αυτό το 

ανάστημα 
ίσκιοι και χαμόγελα παντού 

στους ώμους στους μηρούς στα γόνατα· 

ζωντανό δέρμα, και τα μάτια 
με τα μεγάλα βλέφαρα, 

ήταν εκεί, στην όχθη ενός Δέλτα.  

                            Και στην Τροία; 
Τίποτε στην Τροία –ένα είδωλο. 

Έτσι το θέλαν οι θεοί. 

Κι ο Πάρης, μ' έναν ίσκιο πλάγιαζε σα νά ηταν πλάσμα ατόφιο· 
κι εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη δέκα χρόνια. 

 

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. 
Τόσα κορμιά ριγμένα 

στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης· 

τόσες ψυχές 
δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι. 

Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα 

για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη 
μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου 

για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη. 
Κι ο αδερφός μου; Αηδόνι αηδόνι αηδόνι, 

τ' είναι θεός; τι μη θεός; και τι τ' ανάμεσό τους; 

 
"Τ' αηδόνια δε σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες". 

 

Δακρυσμένο πουλί, στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη 



που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα, 
άραξα μοναχός μ' αυτό το παραμύθι, 

αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι, 

αν είναι αλήθεια πως οι ανθρώποι δε θα ξαναπιάσουν 
τον παλιό δόλο των θεών.  

                                                 αν είναι αλήθεια 

πως κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα από χρόνια, 
ή κάποιος Αίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη 

ή κάποιος άγνωστος, ανώνυμος, που ωστόσο 

είδε ένα Σκάμαντρο να ξεχειλάει κουφάρια, 
δεν το 'χει μες στη μοίρα του ν' ακούσει 

μαντατοφόρους που έρχουνται να πούνε 

πως τόσος πόνος τόση ζωή 
πήγαν στην άβυσσο 

για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη. 
                   (Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄, 1955) 

 

Έγκωμη 
Ήταν πλατύς ο κάμπος και στρωτός· από μακριά φαινόνταν 

το γύρισμα χεριών που σκάβαν. 

Στον ουρανό τα σύννεφα πολλές καμπύλες, κάπου-κάπου 
μια σάλπιγγα χρυσή και ρόδινη. το δείλι. 

Στο λιγοστό χορτάρι και στ' αγκάθια τριγυρίζαν 

ψιλές αποβροχάρισσες ανάσες· θα 'χε βρέξει 

πέρα στις άκρες τα βουνά που έπαιρναν χρώμα. 

 
Κι εγώ προχώρεσα προς τους ανθρώπους που δουλεύαν, 

γυναίκες κι άντρες με τ' αξίνια σε χαντάκια. 

Ήταν μια πολιτεία παλιά· τειχιά δρόμοι και σπίτια 
ξεχώριζαν σαν πετρωμένοι μυώνες κυκλώπων, 

η ανατομία μιας ξοδεμένης δύναμης κάτω απ' το μάτι 

του αρχαιολόγου του ναρκοδότη ή του χειρούργου. 
Φαντάσματα και υφάσματα, χλιδή και χείλια, χωνεμένα 

και τα παραπετάσματα του πόνου διάπλατα ανοιχτά 

αφήνοντας να φαίνεται γυμνός κι αδιάφορος ο τάφος. 
 

Κι ανάβλεψα προς τους ανθρώπους που δουλεύαν 

τους τεντωμένους ώμους και τα μπράτσα που χτυπούσαν 

μ' ένα ρυθμό βαρύ και γρήγορο τούτη τη νέκρα 

σα να περνούσε στα χαλάσματα ο τροχός της μοίρας. 

 
Άξαφνα περπατούσα και δεν περπατούσα 

κοίταζα τα πετούμενα πουλιά, κι ήταν μαρμαρωμένα 

κοίταζα τον αιθέρα τ' ουρανού, κι ήτανε θαμπωμένος 
κοίταζα τα κορμιά που πολεμούσαν, κι είχαν μείνει 

κι ανάμεσό τους ένα πρόσωπο το φως ν' ανηφορίζει. 
Τα μαλλιά μαύρα χύνουνταν στην τραχηλιά, τα φρύδια 

είχανε το φτερούγισμα της χελιδόνας, τα ρουθούνια 

καμαρωτά πάνω απ' τα χείλια, και το σώμα 
έβγαινε από το χεροπάλεμα ξεγυμνωμένο 

με τ' άγουρα βυζιά της οδηγήτρας, 

χορός ακίνητος. 
 

Κι εγώ χαμήλωσα τα μάτια μου τριγύρω: 

κορίτσια ζύμωναν, και ζύμη δεν αγγίζαν 
γυναίκες γνέθανε, τ' αδράχτια δε γυρίζαν 

αρνιά ποτίζουνταν, κι η γλώσσα τους στεκόταν 

πάνω από πράσινα νερά που έμοιαζαν κοιμισμένα 
κι ο ζευγάς έμενε μ' ανάερη τη βουκέντρα. 

Και ξανακοίταξα το σώμα εκείνο ν' ανεβαίνει· 

είχανε μαζευτεί πολλοί, μερμήγκια, 
και τη χτυπούσαν με κοντάρια και δεν τη λαβώναν. 

Τώρα η κοιλιά της έλαμπε σαν το φεγγάρι 

και πίστευα πως ο ουρανός ήταν η μήτρα 
που την εγέννησε και την ξανάπαιρνε, μάνα και βρέφος. 

Τα πόδια της μείναν ακόμη μαρμαρένια 

και χάθηκαν· μια ανάληψη.  
                                        Ο κόσμος 

ξαναγινόταν όπως ήταν, ο δικός μας 

με τον καιρό και με το χώμα.  
                                       Αρώματα από σκίνο 

πήραν να ξεκινήσουν στις παλιές πλαγιές της μνήμης 

κόρφοι μέσα στα φύλλα, χείλια υγρά. 

κι όλα στεγνώσαν μονομιάς στην πλατωσιά του κάμπου 

στης πέτρας την απόγνωση στη δύναμη τη φαγωμένη 

στον άδειο τόπο με το λιγοστό χορτάρι και τ' αγκάθια 
όπου γλιστρούσε ξέγνοιαστο ένα φίδι, 

όπου ξοδεύουνε πολύ καιρό για να πεθάνουν. 
(Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄, 1955) 

 

Επί σκηνής 

Στ΄ 
Πότε θα ξαναμιλήσεις; 

Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. 
Σπέρνουνται γεννιούνται σαν τα βρέφη 

ριζώνουν θρέφουνται με το αίμα. 

Όπως τα πεύκα 
κρατούνε τη μορφή του αγέρα 

ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί 

το ίδιο τα λόγια 

φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου 
κι ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. 

Ίσως γυρεύουν να μιλήσουν τ' άστρα 

που πάτησαν την τόση γύμνια σου μια νύχτα 
ο Κύκνος ο Τοξότης ο Σκορπιός 

ίσως εκείνα. 

Αλλά πού θα είσαι τη στιγμή που θά 'ρθει 
εδώ σ' αυτό το θέατρο το φως; 

(Τρία κρυφά ποιήματα, 1966) 

 

Από βλακεία 

Ελλάς. πυρ! Ελλήνων. πυρ! Χριστιανών. πυρ! 
Τρεις λέξεις νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε; 

Αθήνα, καλοκαίρι- 

Princeton N. J., Χριστούγεννα 1968 

 «Επί ασπαλάθων ...» 

Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού 

πάλι με την άνοιξη. 

Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες 
το κόκκινο χώμα κι ασπάλαθοι 

δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια 

και τους κίτρινους ανθούς. 
Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας άρπας αντηχούν 

ακόμη ... 

 
Γαλήνη. 

- Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον; 

Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ, χαμένη στου μυαλού τ' 
αυλάκια· 

τ' όνομα του κίτρινου θάμνου 

δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς. 
Το βράδυ βρήκα την περικοπή: 

"Τον έδεσαν χειροπόδαρα" μας λέει 

"τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν 
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν 

απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους 

και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, κουρέλι". 
 

Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του 

ο Παμφύλιος Αρδιαίος ο πανάθλιος Τύραννος. 
                                     31 του Μάρτη 1971



ΝΕΦ 205: Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 
Εαρινό εξάμηνο 2015-2016 

Διδάσκων: Λάμπρος Βαρελάς 
 

Ανδρέας Εμπειρίκος 

Ασβέστης 
Δεν έχομε κυδώνια. Μας πήραν το ισόποσο του βραχυτέρου μας 
πολτού και μένουν κάτω απ’ το φλοίσβο του οι νεαρές 

λεοπαρδάλεις μόνο και μόνες τους με τα μαύρα φλουριά τους 

και την ψυχρήν ερήμωση του τελευταίου γλάρου. Δεν έχομε 

κυδώνια. Φορτία ευκαλύπτων πεθαίνουν μέσ’ στην παλάμη των 

παλμών μας και ό,τι και να πούμε κι ό,τι κι αν δούμε κερνάμε 

την εξέχουσα νοημοσύνη τών αρωματισμένων μειρακίων. Δεν 
έχομε κυδώνια ή μήπως έχομε την κυδωνόπλαστη τραχύτερή 

τους μορφή καταιγισμών κόποι και χλιαρά σταχυολογήματα 

μεταβατικών και αρνητικόν κλωθογύρισμα πόλου και τρύπα. 

 
Ιππεύων όνους αγαπών κυρίες 
Ο πιο ακατανόητος στρόβιλος εξικνούμενος από 

κλειδοκύμβαλον παρέσυρε τον ασπάλακα που κρατούσε η 

κανονική μύτη της μικρής νοσοκόμου. Ενώπιον του 
μεγαλομάρτυρος διελύθη το χέρι της νοσοκόμου και κατέπεσε 

με φοβερό πάταγο το δεξί μάτι ενός μαυροντυμένου ερπετού. 

Όμως ο καπνός δεν παρεσύρθη. Κάθε τολύπη έγινε σπίνος και 
επέμεινε με επικίνδυνο φανατισμό να οραματίζεται την 

μυγδαλιά του κρυσφηγέτου μιας αριστοτεχνικής ορχήστρας. Ο 

θηριοδαμαστής ενικήθη και έλαμψε για χιλιοστή φορά ο φιόγκος 
που παρέσυρε πολλές λουόμενες γυναίκες προς το καφενεδάκι 

του χωριού του εξηκοστού ογδόου ονάγρου. Κανείς δεν 

κατεσπιλώθη περισσότερο από σκασμένο καρπούζι. Η 
ανημπόρια του παλαιού κρονόληρου επατάχθη και στη θέση της 

σηκώθηκε μια για πάντα μια κορυβαντιώσα ομίχλη.  

 

Εις πεπραγμένον ασφάλιστρον 
Τα σείστρα  του πράσινου παρέμειναν μεταλλικά. Στην 

απέραντη ρευστότητα του βοώντος κάμπου η διασπάθισις της 

υπερηφανείας των παλαιών αστών συνετελέσθη και τα 

ματωμένα κλωνάρια των αραιών τουφών εγκατελείφθησαν για 

πάντα. Ο προαγγελθείς πλούτος έφθασε μόλις άνοιξαν τα 
μπουμπούκια στις γλώσσες των πουλιών και μια κυλινδρική 

πέτρα σκορπίστηκε σε χίλια σε τρεις χιλιάδες θραύσματα 

γιομάτα σπέρμα που φώτισαν τον ουρανό. Τότε άνοιξε ο κριτής 
όλων των αγώνων την ψυχοσύνθεσή του και ενώπιον των 

ριγούντων στιφών η χοάνη της αμαρτίας εξαπέλυσε τον 
καταρράκτη των θείων δώρων που πέσανε στη δονουμένη 

έκταση τα πάντα από την αρχή όλα άσπιλα όλα λυτρωμένα 

επάνω στην συνηθισμένη γη και μέσα στον κρατήρα του 
οριστικού σαπφείρου. 

 

Τριαντάφυλλα στο παράθυρο 
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια. Yπάρχουν 

απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη 

παρουσία του περασμένου έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η 
αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας. 

Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας 

και της κάθε μας ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις 
κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής 

μας είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρξεώς μας. 

(Υψικάμινος, 1935) 
 

Το ρήμα αγναντεύω 

Τούτη η αιθρία με το σύννεφο που πλέχει στον αέρα  
Είναι γαλάζιος πλους μιας κάτασπρης φρεγάδας  

Ιστάμενος ακουμπιστός στην κουπαστή κοιτάζω  

Και βλέπω τα θηράματα των λογισμών μου  
Δελφίνια που αναδύονται κ’ εισδύουν μέσ’ στο κύμα  

Πεδιάδες ακρογιάλια και βουνά  

Και μια ξανθή νεάνιδα που στέκει στο πλευρό μου  
Μεσ’ στης οποίας τα γαλήνια μάτια βλέπω  

Το μέλλον της ολόκληρο και το παρόν μου. 

 
Ράμφος, ή Η νίκη του υπερρεαλισμού 

Η πόλις εδραιώθηκε και στέκει 

Μέσα στη δόξα της καθώς καθρέπτης του καιρού της 
Οι μιναρέδες της λογχίζουνε και δρέπουν 

Τα σύννεφα της ηδονής. 

 
Η πόλις σκόρπισε τα δώρα της στο νάμα 

Μιας εποχής που δεν μαραίνεται στον χρόνο 

Μιας εποχής τρανής γαλανομάτας 
Με ελιές της Καλαμάτας στα μαλλιά της. 

 

Ο πλόκαμος της Αλταμίρας (αποσπάσματα) 

1 
Τα κούμαρα βαρειά σαν βλέφαρα ηδυπαθείας, στάζουν το μέλι 

στη σιγή. Ο γδούπος διαρκεί, και από τα μάτια σου στο στήθος 

και στο στόμα μου, η έλξις απλώνει την παλίρροια. 
2 

Λίγα κοσμήματα στη χλόη. Λίγα διαμάντια στο σκοτάδι. Μα η 
πεταλούδα που νύκτωρ εγεννήθη μας αναγέλλει την αυγή, 

σφαδάζουσα στο ράμφος της πρωίας. 

3 
Η ποίησις είναι ανάπτυξις στίλβοντος ποδηλάτου. Μέσα της 

όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ’ άνθη μιλούν. Από 

τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η 
εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος. 

26 

Η τρέλλα μοιάζει με χαρά ή με θλίψι. Όμως δεν είναι πίθος 
δαναΐδων αλλά ομάς νεανίδων που ορχούνται σε θέατρον του 

Ορχομενού. Καμιά φωνή δεν συνεκλόνισε βαθύτερα τα πλήθη. 

Καμιά πληγή δεν γέλασε πιο ιλαρά. Κανένα σούρουπο δεν 
άπλωσε μια βαθυτέρα θλίψι. Ω κόρη υστερική! Το σκίρτιμά σου 

είναι οδός που οδηγεί στην γέφυρα της καταστάσεώς σου και η 

κραυγή σου οξύ χλιμίντρισμα που διαπερά το μάτι τ’ ουρανού. 
(Ενδοχώρα, 1945) 

 

 

Του Αιγάγρου 
Πήδηξε ο αίγαγρος και στάθηκε σε μια ψηλή κορφή. Στητός 

και ρουθουνίζοντας κοιτάζει τον κάμπο και αφουγκράζεται πριν 
άλλο σκίρτημα σε άλλη κορφή τον πάη. Τα μάτια του λάμπουν 

σαν κρύσταλλα και μοιάζουν με μάτια αετού, ή ανθρώπου που 

μέγας οίστρος τον κατέχει. Το τρίχωμά του είναι στιλπνό και 
ανάμεσα στα πισινά του πόδια, πίσω και κάτω απ’ το κεντρί του, 

το μέγα σήμαντρον της απολύτου ορθοδοξίας ταλαντευόμενον 

σε κάθε σάλεμά του, βαριά και μεγαλόπρεπα κουνιέται. 
Κάτω εκτείνεται ο κάμπος με τα λερά μαγνάδια του και τις 

βαρειές καδένες. 

Ο αίγαγρος κοιτάζει και αφουγκράζεται. Από τον κάμπο 
ανεβαίνει μία μυριόστομη κραυγή ανθρώπων πνευστιώντων. 

«Αίγαγρε! Αίγαγρε! Έλα σε μας για να χαρής και να μας 

σώσης». 
Ο αίγαγρος κοιτάζει και αφουγκράζεται. Όμως δεν 

νοιάζεται καθόλου για όλου του κάτω κόσμου την βοή και την 

αντάρα. Στέκει στητός στα πόδια του, και όλο μυρίζει τον αέρα, 
σηκώνοντας τα χείλη του σαν σε στιγμές οχείας. 

«Αίγαγρε! Αίγαγρε! Έλα σε μας για να ευφρανθής και να 

μας σώσης. Θα σε λατρέψουμε ως Θεό. Θα κτίσουμε ναούς για 
σένα. Θάσαι ο τράγος ο χρυσός! Και ακόμη θα σου 

προσφέρουμε πλούσια ταγή και όλα τα πιο ακριβά μανάρια 

μας… Για δες!» 



Και λέγοντας οι άνθρωποι του κάμπου έσπρωχναν προς το 
βουνό ένα κοπάδι από μικρές κατσίκες σπάνιες, από ράτσα. 

Ο Αίγαγρος στέκει ακίνητος και οσμίζεται ακόμη τον αέρα. 

Έπειτα, ξαφνικά, υψώνει το κεφάλι του και αφήνει μέγα 
βέλασμα, που αντηχεί επάνω και πέρα απ’ τα φαράγγια σαν 

γέλιο λαγαρό, και μονομιάς, με πήδημα γοργό, σαν βέλος 

θεόρατο ή σαν διάττων, ακόμη πιιο ψηλά πετιέται. 
Γεια και χαρά σου, Αίγαγρε! Γιατί να σου φαντάξουν τα 

λόγια του κάμπου και οι φωνές του; Γιατί να προτιμήσης του 

κάμπου τα κατσίκια; Έχεις ό,τι χρειάζεσαι εδώ και για βοσκή 
και για οχείες και κάτι παρά πάνω, κάτι που, μα τον Θεό, δεν 

ήκμασε ποτέ κάτω στους κάμπους – έχεις εδώ την Λευτεριά! 

Τα κρύσταλλα που μαζώχθηκαν και φτιάξαν τον 
Κρυστάλλη, ο Διονύσιος Σολωμός ο Μουσηγέτης, ο Ανδρέας ο 

πρωτόκλητος και πρωτοψάλτης Κάλβος, ο Περικλής 

Γιαννόπουλος που ελληνικά τα ήθελε όλα κ’ έκρυβε μέσα του, 
βαθιά, μια φλογερή ψυχή Σαβοναρόλα, ο μέγας ταγός ο 

Δελφικός, ο Αρχάγγελος Σικελιανός που έπλασε το Πάσχα των 

Ελλήνων και ανάστησε (Πάσχα και αυτό) τον Πάνα, ο  εκ του 
Ευξείνου ποιητής ο Βάρναλης ο Κώστας , αι βάτοι αι 

φλεγόμεναι, ο Νίκος Εγγονόπουλος και ο Νικήτας Ράντος, ο 

Οδυσσεύς Ελύτης, που την ψυχή του βάφτισε στα ιωνικά νερά 
του Ελληνικού Αρχιπελάγους, ο εκ Λευκάδος ποιητής, 

αυγερινός και αποσπερίτης, ο Νάνος Βαλαωρίτης, αυτοί και 

λίγοι άλλοι, αυτοί που πήραν τα βουνά, να μην τους φάη ο 
κάμπος, δοξολογούν τον οίστρο σου και το πυκνό σου σπέρμα, 

γιε του Πανός και μιας ζαρκάδας Αφροδίτης. 

Γεια και χαρά σου, Αίγαγρε, που δεν αγαπάς τους κάμπους ! 
Τι να τους κάνης: Ο ήλιος εδώ, κάθε πρωί, σηκώνεται ανάμεσα 

στα κέρατά σου! Στα μάτια σου λάμπουν οι αστραπές του 

Ιεχωβά και ο ίμερος ο άσβηστος του Δία, κάθε φορά που 
σπέρνεις εδώ, στα θηλυκά σου, την ένδοξη και απέθαντη γενιά 

σου! 

Γεια και χαρά σου, Αίγαγρε, που δεν θα πας στους κάμπους! 
Γεια και χαρά σου, που πατάς τα νυχοπόδαρά σου στων 

απορρώγων κορυφών τα πιο υψηλά Ωσαννά!  

Είπα και ελάλησα, Αίγαγρε, και αμαρτίαν ουκ έχω. 
Γλυφάδα, 12.7.1960  

 

Εις την οδόν των Φιλελλήνων  
Στον Conrad Russel Rooks 

 
Mια μέρα που κατέβαινα στην οδόν των Φιλελλήνων, μαλάκωνε 

η άσφαλτος κάτω απ' τα πόδια και από τα δένδρα της πλατείας 

ηκούοντο τζιτζίκια, μέσ' στην καρδιά των Aθηνών, μέσ' στην 
καρδιά του θέρους. 

 Παρά την υψηλήν θερμοκρασίαν, η κίνησις ήτο ζωηρά. 

Aίφνης μία κηδεία πέρασε. Oπίσω της ακολουθούσαν πέντε-έξη 
αυτοκίνητα με μελανειμονούσας, και ενώ στα αυτιά μου 

έφθαναν ριπαί πνιγμένων θρήνων, για μια στιγμή η κίνησις 

διεκόπη. Tότε, μερικοί από μας (άγνωστοι μεταξύ μας μέσ' στο 
πλήθος) με άγχος κοιταχθήκαμε στα μάτια, ο ένας του άλλου 

προσπαθώντας την σκέψι να μαντεύση. Έπειτα, διαμιάς, ως μία 

επέλασις πυκνών κυμάτων, η κίνησις εξηκολούθησε. 
      Ήτο Iούλιος. Eις την οδόν διήρχοντο τα λεωφορεία, 

κατάμεστα από ιδρωμένον κόσμο ― από άνδρας λογής-λογής, 

κούρους λιγνούς και άρρενας βαρείς, μυστακοφόρους, από 
οικοκυράς χονδράς, ή σκελετώδεις, και από πολλάς νεάνιδας και 

μαθητρίας, εις των οποίων τους σφικτούς γλουτούς και τα 

σφύζοντα στήθη, πολλοί εκ των συνωθουμένων, ως ήτο 
φυσικόν, επάσχιζαν (όλοι φλεγόμενοι, όλοι στητοί ως Hρακλείς 

ροπαλοφόροι) να κάμουν με στόματα ανοικτά και μάτια 

ονειροπόλα, τας συνήθεις εις παρομοίους χώρους επαφάς, τας 
τόσον βαρυσημάντους και τελετουργικάς, άπαντες 

προσποιούμενοι ότι τυχαίως, ως εκ του συνωστισμού, εγίνοντο 

επί των σφαιρικών θελγήτρων των δεκτικών μαθητριών και 
κορασίδων αυταί αι σκόπιμοι και εκστατικοί μέσα εις τα 

οχήματα επαφαί - ψαύσεις, συνθλίψεις και προστρίψεις. 

      Nαι, ήτο Iούλιος· και όχι μόνον η οδός των Φιλελλήνων, μα 
και η Nτάπια του Mεσολογγιού και ο Mαραθών και οι Φαλλοί 

της Δήλου επάλλοντο σφύζοντες στο φως, όπως στου Mεξικού 

τας αυχμηράς εκτάσεις πάλλονται ευθυτενείς οι κάκτοι της 
ερήμου, στην μυστηριακή σιγή που περιβάλλει τας πυραμίδας 

των Aζτέκων. 

      Tο θερμόμετρον ανήρχετο συνεχώς. Δεν ήτο θάλπος, αλλά 
ζέστη - η ζέστη που την γεννά το κάθετο λιοπύρι. Kαι όμως, 

παρά τον καύσωνα και την γοργήν αναπνοήν των πνευστιώντων, 

παρά την διέλευσιν της νεκρικής πομπής προ ολίγου, κανείς 
διαβάτης δεν ησθάνετο βαρύς, ούτε εγώ, παρ' όλον ότι εφλέγετο 

ο δρόμος. Kάτι σαν τέττιξ ζωηρός μέσ' στην ψυχή μου, με 

ηνάγκαζε να προχωρώ, με βήμα ελαφρόν υψίσυχνον. Tα πάντα 
ήσαν τριγύρω μου εναργή, απτά και δια της οράσεως ακόμη, και 

όμως, συγχρόνως, σχεδόν εξαϋλούντο μέσα στον καύσωνα τα 
πάντα - οι άνθρωποι και τα κτίσματα - τόσον πολύ, που και η 

λύπη ακόμη ενίων τεθλιμμένων, λες και εξητμίζετο σχεδόν 

ολοσχερώς, υπό το ίσον φως. 
      Tότε εγώ, με ισχυρόν παλμόν καρδίας, σταμάτησα για μια 

στιγμή, ακίνητος μέσα στο πλήθος, ως άνθρωπος που δέχεται 

αποκάλυψιν ακαριαίαν, ή ως κάποιος που βλέπει να γίνεται 
μπροστά του ένα θαύμα και ανέκραξα κάθιδρως:       

 "Θεέ ! O καύσων αυτός χρειάζεται για να υπάρξη 

τέτοιο φως ! Tο φως αυτό χρειάζεται, μια μέρα για να γίνη μια 
δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Eλλήνων, που 

πρώτοι, θαρρώ, αυτοί, στον κόσμον εδώ κάτω, έκαμαν οίστρο 

της ζωής τον φόβο του θανάτου".  
(Οκτάνα, 1980) 

 

Νίκος Εγγονόπουλος 

Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν 
Ι 

Αλβανοί χορεύοντες σκέπτονται να στρέψουν προς νέες 
διευθύνσεις τις ενέργειές τους, εις τρόπον ώστε τα παιδιά να μην 

καταλάβουν τίποτες από τις πικρίες και τας απογοητεύσεις της 

ζωής. Να μην καταλάβουν τίποτες πριν από τον καιρό τους. 
Πάντως οι σκέψεις των Αλβανών δεν περνούν πέρα από τους 

σκαρμούς των παραθύρων. Κι αυτό διότι Ιταλός τις, ακούων εις 

το όνομα Γουλιέλμος Τσίτζης, και επαγγελλόμενος τον 
επιδιορθωτήν πνευστών οργάνων, προσπαθεί να εξαπατήση τους 

μελλονύμφους, εφαρμόζων σε παλαιού συστήματος 

ραπτομηχανήν Σίγγερ τέσσερα χουνιά, εκ των οποίων τα δύο 
γυάλινα και τ’ άλλα δύο καμωμένα από ένα οποιονδήποτε 

μέταλλο. Να μην ταραχθή κανείς: η εικών αύτη είναι η μόνη που 

εβοήθησε τον αποθανόντα αόμματο φαροφύλακα να ανακαλύψη 
το μυστικόν του φρέατος. 

ΙΙ. 

(περί ανέμων και υδάτων) 
Αιωνία η μνήμη του ευγενεστάτου Οθωμανού Αλή Χαντζάρ 

εφένδη, ποτέ ανωτάτου υπαλλήλου της Αυτοκρατορίας, όστις 

μεγάλως ευεργέτησε την ανθρωπότητα, βοηθούμενος από 
Ιταλόν τινα, Γουλιέλμο Τσίτζη λεγάμενο. Αυτής άλλωστε της 

γνώμης είναι και η κυρία Άρτεμις. Της «κυρία Άρτεμις» η 

βεβαίωσις γαληνεύει τις ανήσυχες ψυχές, και συνεισφέρει 
μεγάλως εις την προσπάθειαν γάλλων ποιητών του XVIου 

αιώνος να συμπήξουν νέαν σχολήν υπό την επωνυμίαν 

«Πλειάδα». Άλλωστε κανείς εξ ημών δεν λησμονεί ότι ο 
μοναχός Σβαρτς ανεκάλυψε την πυρίτιδα. Και έτζι διά τα 

άλλα… 

 

Το καράβι του δάσους 
ξέρω ότι 
αν είχα 

μια φορεσιά 



-ένα φράκο- 
χρώματος πράσινο ανοιχτό 

με μεγάλα κόκκινα σκοτεινά λουλούδια 

 
αν στη θέση της 

αόρατης 

αιολικής άρπας που μου χρησιμεύει 
για κεφάλι 

είχα μια τετράγωνη πλάκα 

πράσινο σαπούνι 
έτσι που ν' ακουμπά 

απαλά 

η μια της άκρη 
ανάμεσα στους δυο μου ώμους 

 

αν ήτανε δυνατό 
ν' αντικαταστήσω 

τα ιερά σάβανα 

της φωνής μου 
με την αγάπη 

που έχει 

μια μεταφυσική μουσική κόρη 
για τις μαύρες ομπρέλες της βροχής 

 

ίσως τότες 
μόνο τότες 

θα μπορούσα να πω 

τα φευγαλέα οράματα 
της χαράς 

που είδα κάποτες 

-σαν ήμουνα παιδί- 
κοιτάζοντας ευλαβικά 

μέσα στα στρογγυλά 

μάτια 
των πουλιών 

(Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν, 1938) 

 

Γυψ και φρουρά 
                         hommage à apolLinaire 
Μύκονος 

Μυκήναι 
μύκητες 

τρεις 

λέξεις 
όμως 

δυο 
μόνο 

φτερά 

 
σαν ασβέστης 

σαν γυναίκεια 

παλάμη 
που λάμπει 

μέσα 

στη νύχτα 
σα σαρκοβόρο 

βιολί 

 
κι ίσως 

-ακόμη- 

ωσάν τα γυάλινα 
τρυπάνια 

μέσα στους 

λεπτούς 
εγκεφάλους 

των 

ποιητών 
 

Η ψυχανάλυσις των φαντασμάτων 
…αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών 

και κύμβαλον αλαλάζον. 

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ 

Σα μπαίνει το καράβι της αγάπης, τη νύχτα, μεσ’ στο λιμάνι, το 
υποδέχονται οι μυστηριώδεις μουσικές της ερημιάς. Γύρω, τα 

νερά γιομίζουν λουλούδια όλων των ειδών και όλων των 

χρωμάτων, και μιαν άσπρη σειρά από γυμνές γυναίκες μάς 
περιμένει στην προκυμαία. Είναι έτοιμες, όλες τους, στο πρώτο 

μας νεύμα, να φορέσουν αμέσως την κόκκινη στολή των 

βουτηχτάδων. Όχι όμως για να κατεβούν στα βάθη της 
θάλασσας, αλλά μόνο και μόνο για νάρθουν να μας περιμένουν, 

ίσως κι ώρες ολόκληρες, ακούραστα, στοργικά, στην είσοδο του 

υπογείου σιδηροδρόμου. Εμείς, φυσικά, φτάνουμε αναπάντεχα, 
κουνώντας τα μεγάλα φτερά μας και φωνάζοντας λόγια 

ασυνάρτητα κι ωραία. Τότες γίνεται απότομα πιο αισθητή η 

ησυχία του εξοχικού τοπίου, κι έτσι μεσ’ στα σκοτάδια, απ’ τα 
χωράφια, ξεπετιούνται άνθρωποι μαυροντυμένοι, που είναι οι 

κομήτες, και πιάνα ορθά, με τα λευκά τους πλήκτρα, που είναι 

τα άστρα. Οι σημαίες κυματίζουν στον άνεμο, σε κανονικά 
διαστήματα ηχούν τα μυδραλλιοβόλα, και τα παιδιά 

τραγουδούν. Στ’ αυτιά μας ακούμε τα προφητικά ονόματα των 

γυναικών που θ’ αγαπούσαμε. Επίσης και το όνομα μιας 
πόλεως: Σινώπη. Εγώ όμως δεν φοβούμαι το θάνατο, γιατί 

αγαπώ τη ζωή. 

(Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής, 1939) 
 

Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίημα (απόσπασμα) 
ΦΑΣΜΑ ΘΗΣΕΩΣ ΕΝ ΟΠΛΟΙΣ ΚΑΘΟΡΑΝ, ΠΡΟ 

ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ 
Le cuer d’un home vaut tout l’or d’un pais 

 

Για τους μεγάλους, για τους ελεύθερους, για τους γενναίους,                          

                                                                        τους δυνατούς,  

Αρμόζουν τα λόγια τα μεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα  

                                                                         δυνατά,  
Γι' αυτούς η απόλυτη υποταγή κάθε στοιχείου, η σιγή,  

                               γι' αυτούς τα δάκρυα, γι' αυτούς οι φάροι,  

                                          κι οι κλάδοι ελιάς, και τα φανάρια  
Όπου χοροπηδούνε με το λίκνισμα των καραβιών και  

                               γράφουνε στους σκοτεινούς ορίζοντες των  

                                                                                  λιμανιών,  

Γι' αυτούς είναι τ' άδεια βαρέλια που σωριαστήκανε στο  

                                        πιο στενό, πάλι του λιμανιού, σοκάκι,  
Γι' αυτούς οι κουλούρες τ' άσπρα σκοινιά, κι οι αλυσί- 

                                 δες, οι άγκυρες, τ' άλλα μανόμετρα,  

Μέσα στην εκνευριστικιάν οσμή του πετρελαίου,  
Για ν' αρματώσουνε καράβι, ν' ανοιχτούν, να φύγουνε,  

Όμοια με τραμ που ξεκινάει, άδειο κι ολόφωτο μέσ' στη 

νυχτερινή γαλήνη των  
          μπαχτσέδων,  

Μ' ένα σκοπό του ταξειδιού: π ρ ο ς τ' ά σ τ ρ α.  

 
Γι' αυτούς θα πω τα λόγια τα ωραία, που μου τα υπα- 

                                                         γόρευσε η Έμπνευσις,  

Καθώς εφώλιασε μέσα στα βάθια του μυαλού μου όλο                     

                                                                            συγκίνηση  
Για τις μορφές, τις αυστηρές και τις υπέροχες, του Οδυσσέα        

                                Ανδρούτσου και του Σίμωνος Μπολιβάρ.  

 

Όμως για τώρα θα ψάλω μοναχά τον Σίμωνα, αφήνον- 

                       τας τον άλλο για κατάλληλο καιρό,  

Αφήνοντάς τον για ναν τ' αφιερώσω, σαν έρθ' η ώρα,  

                                  ίσως το πιο ωραίο τραγούδι που έψαλα  

                                                                               ποτέ,  
Ίσως τ' ωραιότερο τραγούδι που ποτές εψάλανε σ' όλο  



                                                                           τον κόσμο.  
Κι αυτά όχι για τα ότι κι οι δυο τους υπήρξαν για τις  

                                πατρίδες, και τα έθνη, και τα σύνολα,  

                                κι άλλα παρόμοια, που δεν εμπνέουν,  

Παρά γιατί σταθήκανε μεσ’ στους αιώνες, κι οι δυο τους,     

                       μονάχοι πάντα, κι ελεύθεροι, μεγάλοι, γεν- 

                                                              ναίοι και δυνατοί.  

 

Και τώρα ν' απελπίζουμαι που ίσαμε σήμερα δεν με κα- 

                        τάλαβε, δεν θέλησε, δε μπόρεσε να κατά- 

                                                           λάβη τι λέω, κανείς;  
Βέβαια την ίδια τύχη να 'χουνε κι αυτά που λέω τώρα  

                            για τον Μπολιβάρ, που θα πω αύριο για  

                                                                   τον Ανδρούτσο;  
Δεν είναι κι εύκολο, άλλωστε, να γίνουν τόσο γλήγορα  

                            αντιληπτές μορφές της σημασίας τ' Αν- 

                                              δρούτσου και του Μπολιβάρ,  

Παρόμοια σύμβολα.  
Αλλ' ας περνούμε γρήγορα: προς Θεού, όχι συγκινή- 

                                         σεις, κι υπερβολές, κι απελπισίες.  

Αδιάφορο, η φωνή μου είτανε προωρισμένη μόνο για  

                                                                            τους αιώνες.  
(Στο μέλλον, το κοντινό, το μακρυνό, σε χρόνια, λίγα,  

πολλά, ίσως από μεθαύριο, κι αντιμεθαύριο,  

Ίσαμε την ώρα που θε ν' αρχινήση η Γης να κυλάη  

άδεια, κι άχρηστη, και νεκρή, στο στερέωμα,  
Νέοι θα ξυπνάνε, με μαθηματικήν ακρίβεια, τις άγριες  

                              νύχτες, πάνω στην κλίνη τους,  

Να βρέχουνε με δάκρυα το προσκέφαλό τους, αναλογι- 

                              ζόμενοι ποιός είμουν, σκεφτόμενοι  
Πως υπήρξα κάποτες, τι λόγια είπα, τι ύμνους έψαλα.  

Και τα θεόρατα κύματα, όπου ξεσπούνε κάθε βράδυ στα  

                                              εφτά της Ύδρας ακρογιάλια,  

Κι οι άγριοι βράχοι, και το ψηλό βουνό που κατεβάζει  

                                                                   τα δρολάπια,  

Αέναα, ακούραστα, θε να βροντοφωνούνε τ' όνομά μου). 

 

Ας επανέλθουμε όμως στον Σiμωνα Μπολιβάρ. […] 

 

Μπαλλάντα της ψηλής σκάλας 
Σε κάθε πόλη, συνήθιζε να λέη ο ποι- 

τής Aπολλιναίρ, υπάρχουν, οπωσδήποτε,  

και μερικοί αθάνατοι. Δυνατόν να είσαστε  

σεις, κύριε, μεταξύ αυτών, ή, ακόμα,  

κι' εσείς, κύριε. Δεν ξέρω. Πάντως για 

ένα είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω : ότι 

υπάρχουν. Δεν αποκλείεται ελάχιστοι.  

                     Όμως υ π ά ρ χ ο υ ν. 

 

ο Θεόφιλος κάποτες ανέβηκε 

σε μια ψηλή σκάλα 
- αυτόπτες μάρτυρες το λεν - 

ίσως να ζωγραφίση μιαν επιγραφή 

ίσως ακόμη για να συμπληρώση 
το πάνω μέρος 

μιας συνθέσεώς του ηρωικής 

 
αλητόπαιδες 

- αλητόπαιδες που με τον καιρό 
(ως είναι φυσικό) 

ανδρωθήκανε και γεράσαν 

(δεν ενθυμούντανε πια τίποτε) 
κι' επεθάναν 

ευυπόληπτοι και  

"φιλήσυχοι αστοί" - 
αλητόπαιδες - ξαναλέω - 

για να παίξουνε και να γελάσουν 

ετραβήξανε 
την σκάλα την ψηλή 

 

κι' ως γκρεμοτσακιζόντανε  
έντρομος 

ο Θεόφιλος από τα ύψη 

επρόσμεν' ελεεινός σακάτης 
θέλεις κι' ακόμη 

λιώμα  

στο χώμα 
να βρεθή 

 

αλλ' - ω του θαύματος ! - 
προσεγειώθη 

απόλυτα σώος κι' αβλαβής 

(πάντως κάτι σαν νάπαθε το ένα του πόδι: 
χώλαινε ελαφρυά μέχρι το τέλος της ζωής) 

 

μα ναι σας λέω 
ακέργιος 

απ' την κορφή ώς τα νύχια 

από την πτώση 
μόνο που τα σεμνά φορέματά του 

είχαν γενεί χρυσά ωσάν τον Ήλιο 
το πρόσωπό του 

σαν τη Σελήνη - είτανε λεν χλωμός - 

σαν τη Σελήνη φωτεινό 
- αυτά τα δυο αστέρια  

είθισται να συνυπάρχουν 

στα εικονίσματα της βυζαντινής ζωγραφικής - 
 

και αν κατόπι επήγε να κρυφτή στη Mυτιλήνη 

είχ' έμπει στην αθανασία πια: 
επέπρωτο πλέον να υπάρχη αιώνια 

 

α θ ά ν α τ ο ς 
- πιθανόν μαζύ με τον αείποτε σκουντούφλη συμπολίτη του 

Γεώργιο ντε Kήρυκο 

και με τον Mπεναρόγια - 
ανάμεσα σε τόσους 

και τόσους 

και τόσους Bολιώτες 
που εζήσανε και πριν 

και κατά τη διάρκεια 

κι ύστερα 
από του  

τραβήγματος της ψηλής της σκάλας 

τον καιρό 
(Στην κοιλάδα με τους Ροδώνες, 1992)  



ΝΕΦ 205: Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 
Εαρινό εξάμηνο 2015-2016 

Διδάσκων: Λάμπρος Βαρελάς 
 

Οδυσσέας Ελύτης 

Η Μαρίνα των βράχων 
Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη - Μα πού γύριζες 
Ολημερίς τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας 

Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους 

Γύμνωσε την επιθυμία σου ως το κόκαλο 

Κι οι κόρες των ματιών σου πήρανε τη σκυτάλη της Χίμαιρας 

Ριγώνοντας μ’ αφρό τη θύμηση! 

Πού είναι η γνώριμη ανηφοριά του μικρού Σεπτεμβρίου 
Στο κοκκινόχωμα όπου έπαιζες θωρώντας προς τα κάτω 

Τους βαθιούς κυαμώνες των άλλων κοριτσιών 

Τις γωνιές όπου οι φίλες σου άφηναν αγκαλιές τα διοσμαρίνια 
 

-Μα πού γύριζες 

Ολονυχτίς τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας 
Σου ’λεγα να μετράς μες στο γδυτό νερό τις φωτεινές του μέρες 

Ανάσκελη να χαίρεσαι την αυγή των πραγμάτων 

Ή πάλι να γυρνάς κίτρινους κάμπους 
Μ’ ένα τριφύλλι φως στο στήθος σου ηρωίδα ιάμβου. 

 

Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη 
Κι ένα φόρεμα κόκκινο σαν το αίμα 

Βαθιά μες στο χρυσάφι του καλοκαιριού 
Και τ’ άρωμα των γυακίνθων - Μα πού γύριζες 

 

Κατεβαίνοντας προς τους γιαλούς τους κόλπους με τα βότσαλα 
Ήταν εκεί ένα κρύο αρμυρό θαλασσόχορτο 

Μα πιο βαθιά ένα ανθρώπινο αίσθημα που μάτωνε 

Κι άνοιγες μ’ έκπληξη τα χέρια σου λέγοντας τ’ όνομά του 
Ανεβαίνοντας ανάλαφρα ως τη διαύγεια των βυθών 

Όπου σελάγιζε ο δικός σου ο αστερίας. 

 
Άκουσε, ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση 

Κι ο χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος 

Κι ο ήλιος στέκεται από πάνω του θηρίο ελπίδας 
Κι εσύ πιο κοντά του σφίγγεις έναν έρωτα 

Έχοντας μια πικρή γεύση τρικυμίας στα χείλη. 

 
Δεν είναι για να λογαριάζεις γαλανή ως το κόκαλο άλλο 

καλοκαίρι 

Για ν’ αλλάξουνε ρέμα τα ποτάμια 
Και να σε πάνε πίσω στη μητέρα τους 

Για να ξαναφιλήσεις άλλες κερασιές 

Ή για να πας καβάλα στον μαΐστρο. 
 

Στυλωμένη στους βράχους δίχως χτες και αύριο 

Στους κινδύνους των βράχων με τη χτενισιά της θύελλας 
Θ’ αποχαιρετήσεις το αίνιγμά σου. 

(Προσανατολισμοί, 1939) 
 

Άξιον Εστί 

Η Γένεσις (απόσπασμα) 

Στην αρχή το φως και η ώρα η πρώτη 

                              που τα χείλη ακόμη στον πηλό 

                              δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου 
Αίμα πράσινο και βολβοί στη γη χρυσοί 

Πανωραία στον ύπνο της άπλωσε και η θάλασσα  

γάζες αιθέρος τις αλεύκαντες 
κάτω από τις χαρουπιές και τους μεγάλους όρθιους φοίνικες  

                              Εκεί μόνος αντίκρισα  

                              τον κόσμο 
                              κλαίγοντας γοερά 

Η ψυχή μου ζητούσε Σηματωρό και Κήρυκα 

                              Είδα τότε θυμάμαι  

                              τις τρεις Μαύρες Γυναίκες 

vα σηκώνουν τα χέρια κατά την Ανατολή  

Χρυσωμένη τη ράχη τους και το νέφος που άφηναν 
λίγο-λίγο σβήνοντας  

                              δεξιά Και φυτά σχημάτων άλλων 

Ήταν ο ήλιος με τον άξονά του μέσα μου 
πολυάχτιδος όλος που καλούσε Και 

αυτός αλήθεια που ήμουνα Ο πολλούς αιώνες πριν 

Ο ακόμη χλωρός μες τη φωτιά Ο άκοπος απ' τον ουρανό 
                             Ένιωσα ήρθε κι έσκυψε  

                             πάνω από το λίκνο μου  

ίδια η μνήμη γινάμενη παρόν  
τη φωνή πήρε των δέντρων, των κυμάτων: 

                             «Εντολή σου» είπε «αυτός ο κόσμος 

                              και γραμμένος μες τα σπλάχνα σου είναι 
                              Διάβασε και προσπάθησε 

                              και πολέμησε» είπε 

«Ο καθείς και τα όπλα του» είπε 
Και τα χέρια του άπλωσε όπως κάνει  

νέος δόκιμος Θεός για να πλάσει μαζί αλγηδόνα κι ευφροσύνη. 

        Πρώτα σύρθηκαν με δύναμη 
        και ψηλά πάνω από τα μπεντένια ξεκαρφώθηκαν πέφτοντας 

        οι Εφτά Μπαλτάδες 

                          καταπώς η Καταιγίδα 
                          στο σημείο μηδέν όπου ευωδιάζει 

                          απ' αρχής πάλι ένα πουλί 

καθαρό παλιννοστούσε το αίμα 
και τα τέρατα έπαιρναν την όψη του ανθρώπου  

                          Τόσο εύλογο το Ακατανόητο 

       Ύστερα και οι άνεμοι όλης της φαμίλιας μου έφτασαν 
        τ' αγόρια με τα φουσκωμένα μάγουλα  

        και τις πράσινες ουρές όμοια Γοργόνες 

                          και οι άλλοι γέροντες γνώριμοι παλαιοί  
                          οστρακόδερμοι γενειοφόροι 

   Και το νέφος εχώρισαν στα δύο Και αυτό πάλι στα τέσσερα 

   και το λίγο που απόμεινε φύσηξαν και ξαπόστειλαν στο Βορρά 
   Με πλατύ πάτησε πόδι στα νερά και αγέρωχος ο μεγας Κούλες 

Η γραμμή του ορίζοντα έλαμψε 

ορατή και πυκνή και αδιαπέραστη 
                                               ΑΥΤΟΣ ο πρώτος ύμνος 
(Άξιον Εστί, 1959) 

 

Η αυτοψία 
Λοιπόν, εβρέθηκε ο χρυσός της λιόριζας να ’χει σταλάξει στα 

φύλλα της καρδιάς του. 

 
Κι από τις τόσες φορές οπού ξαγρύπνησε, σιμά στο κηροπήγιο, 

καρτερώντας τα χαράματα, μια πυράδα παράξενη του ’χε 

αρπάξει τα σωθικά. 
 

Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κυανωπή γραμμή του ορίζοντα 

έντονα χρωματισμένη. Και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. 
 

Οι φωνές των πουλιών, που ’χε σ’ ώρες μεγάλης μοναξιάς 

αποστηθίσει, φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν 
εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. 

 

Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το Κακό 

Που τ’ αντίκρισε -είναι φανερό- στη στάση την τρομαχτική του 

αθώου. Ανοιχτά, περήφανα τα μάτια του, κι όλο το δάσος να 

σαλεύει ακόμη πάνω στον ακηλίδωτον αμφιβληστροειδή. 
 

Στον εγκέφαλο τίποτε, πάρεξ μια ηχώ ουρανού καταστραμμένη. 

 
Και μονάχα στην κόγχη από τ’ αριστερό του αυτί, λίγη, λεπτή, 



ψιλούτσικη άμμο, καθώς μέσα στα όστρακα. Οπού σημαίνει ότι 
πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα, κατάμονος, με το 

μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. 

 
Όσο γι’ αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ήβη, δείχνουν ότι 

στ’ αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά, κάθε φορά οπού 

έσμιγε γυναίκα. 
 

Θα ’χουμε πρώιμους καρπούς εφέτος. 

(Έξι και μια τύψεις για τον ουρανό, 1960) 
 

Δώρο ασημένιο ποίημα 
Ξέρω πως είναι τίποτε όλ' αυτά      και πως η γλώσσα 

που μιλώ δεν έχει αλφάβητο 

 
Aφού και ο ήλιος και τα κύματα είναι μια γραφή συλ- 

λαβική που την αποκρυπτογραφείς μονάχα στους και- 

ρούς της λύπης και της εξορίας 
 

Kι η πατρίδα       μια τοιχογραφία μ' επιστρώσεις διαδο- 

χικές φράγκικες ή σλαβικές       που αν τύχει και  
βαλθείς για να την αποκαταστήσεις πας αμέσως φυλακή  

και δίνεις λόγο 

 

Σ' ένα πλήθος Eξουσίες ξένες     μέσω της δικής σου  

πάντοτε 
 

Όπως γίνεται για τις συμφορές 

 
Όμως     ας φανταστούμε σ' ένα παλαιών καιρών αλώνι 

που μπορεί να 'ναι και σε πολυκατοικία    ότι παίζουνε    

παιδιά και ότι αυτός που χάνει  
 

Πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς      να πει στους  

άλλους και να δώσει μιαν αλήθεια 
 

Oπόταν βρίσκονται στο τέλος όλοι να κρατούν στο χέρι  

τους ένα μικρό 

 

Δώρο ασημένιο ποίημα.  

(Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά, 1971) 
 

Το παράπονο 

Εδώ στου δρόμου τα μισά 
    έφτασε η ώρα να το πω 

Άλλα είν’ εκείνα που αγαπώ 

    γι’ αλλού γι’ αλλού ξεκίνησα 
 

Στ’ αληθινά στα ψεύτικα     

    το λέω και τ’ ομολογώ 
Σαν να ’μουν άλλος και όχι εγώ 

    μες στη ζωή πορεύτηκα 

 
Όσο κι αν κανείς προσέχει 

     όσο κι αν τα κυνηγά 

Πάντα πάντα θα ’ναι αργά 
    δεύτερη ζωή δεν έχει. 
(Τα ρω του έρωτα, 1972) 

 

Ο φυλλομάντης 
Aπόψε βράδυ Aυγούστου οχτώ 

Nαυαγισμένο στα ρηχά των άστρων 

Tο παλιό μου σπίτι με τα σαμιαμίθια 
Kαι το χυμένο το κερί στο κομοδίνο επάνω 

Πόρτες παράθυρα ανοιχτά 

Tο παλιό μου σπίτι αδειάζοντας 
Φορτίο της ερημιάς μέσα στη νύχτα· 

 

Σαστισμένες φωνές κι άλλες που ακόμη 
Tρέχοντας μες στις φυλλωσιές αστράφτουν σαν 

Mυστικά περάσματα πυγολαμπίδας 

Aπό βάθη ζωής αναστραμμένης 
Mες στο κρύο ασπράδι των ματιών 

Eκεί που ακινητεί ο Kαιρός 

Kι η Σελήνη με τ' αλλοιωμένο μάγουλο 
 

Aπελπιστικά σιμώνει το δικό μου· 

Ένα θρόισμα σαν από χαμένης 
Που ξανάρχεται αγάπης σκοτεινό αρχινούν: 

«Mη». Kι ύστερα πάλι «Mη». «Mωρό μου». 

«Tι σού 'μελλε», «Mια μέρα θα το θυμηθείς». 

«Παιδί παιδάκι με τα καστανά μαλλιά». 

«Eγώ που σ' αγαπώ». «Πες πάντα». «Πάντα». 

 
Kι όπως μέσα στην απληστία του μαύρου 

Που ανοίγεται στα δυο περιβολιού 

Σβηστό απανθρακωμένο 
Πάει και καταποντίζεται όλο το έχει σου 

Aνεβαίνει απ' της ψυχής τ' απόνερα ένα 
Kύμα θολό που οι φυσαλλίδες του είναι 

Άλλα τόσα παλιά ηλιοβασιλέματα 

 
Παράθυρα τρεμάμενα στο φως του εσπερινού 

Mια στιγμή που προσπέρασες την ευτυχία 

Σαν τραγούδι οπού κρύφθηκε μήπως το δεις 
Δακρυσμένο για σένα ένα κορίτσι - 

Όλα της αγκαλιάς τα ιερά του όρκου 

Tίποτα τίποτα δεν πήε χαμένο 
Aπόψε βράδυ Aυγούστου οχτώ 

 

Mέσ' απ' τη χλώρη του βυθού και πάλι 
Tο ίδιο εκείνο ατέρμονο ανατρίχιασμα 

Mονοθροεί και συνθροεί τα φύλλα 

Mονολογεί στην αραμαϊκή του απόκοσμου: 
«Παιδί παιδάκι με τα καστανά μαλλιά 

Σού 'μελλε να χαθείς εδώ για να σωθείς μακριά». 

«Σού 'μελλε να χαθείς εδώ για να σωθείς μακριά». 
 

Kι άξαφνα σαν τα πριν και τα μετά ιδωμένα· 

Bατές όλες οι θάλασσες με τα λουλούδια 
Mόνος αλλ' όχι μόνος· όπως πάντα· 

Όπως τότε νέος που προχωρούσα 

Mε κενή τη θέση στα δεξιά μου 
Kαι ψηλά μ' ακολουθούσε ο Bέγας 

Tων ερώτων μου όλων ο Πολιούχος. 
1965 
(Τα ετεροθαλή, 1974) 

 

Ρήμα το σκοτεινόν 
Eίμαι άλλης γλώσσας, δυστυχώς, και Hλίου του Kρυπτού ώστε 
Oι όχι ενήμεροι των ουρανίων να μ' αγνοούν. Δυσδιάκριτος 

Kαθώς άγγελος επί τάφου σαλπίζω άσπρα υφάσματα 

Που χτυπιούνται στον αέρα και μετά πάλι αναδιπλώνονται 
Kάτι να δείξουν, ίσως, τα θηρία μου τα χωνεμένα ώσπου τελικά 

Nα μείνει ένα θαλασσοπούλι τ' ορφανό πάνω απ' τα κύματα 

 

Όπως και έγινε. Όμως χρόνια τώρα μετέωρος κουράστηκα 

Kι έχω ανάγκη από γης που αυτή μένει κλειστή και κλειδωμένη 

Mάνταλα πόρτες κρυφακούσματα κουδούνια· τίποτε. A 
Πιστευτά πράγματα μιλήστε μου! Kόρες που εμφανιστήκατε            

        κατά καιρούς 

Mέσ' απ' το στήθος μου κι εσείς παλαιές αγροικίες 
Bρύσες που λησμονηθήκατε ανοιχτές μέσα στους   



         αποκοιμισμένους κήπους 
Mιλήστε μου! Έχω ανάγκη από γης 

Που αυτή μένει κλειστή και κλειδωμένη 

 
Έτσι κι εγώ, μαθημένος όντας να σμικρύνω τα ιώτα και να  

    μεγεθύνω τα όμικρον 

Ένα ρήμα τώρα μηχανεύομαι· όπως ο διαρρήκτης το αντικλείδι 
του 

Ένα ρήμα σε -άγω ή -άλλω ή -εύω 

Kάτι που να σε σκοτεινιάζει από τη μία πλευρά εωσότου 
H άλλη σου φανεί. Ένα ρήμα μ' ελάχιστα φωνήεντα όμως 

Πολλά σύμφωνα κατασκουριασμένα κάπα ή θήτα ή ταυ 

Aγορασμένα σε συμφερτικές τιμές από τις αποθήκες του Άδη 
Eπειδή, από τέτοια μέρη ευκολότερα 

Yπεισέρχεσαι σαν του Δαρείου το φάντασμα ζωντανούς και 

    πεθαμένους να κατατρομάξεις 
 

Eδώ βαρεία μουσική ας ακούγεται. Kι ανάλαφρα τα όρη ας 

Mετατοπίζονται. Ώρα να δοκιμάσω το κλειδί. Λέω: 
    καταρκυθμεύω 

Eμφανίζεται μεταμφιεσμένη σε άνοιξη μια παράξενη αγριότητα 

Mε παντού βράχια κοφτά κι αιχμηρά θάμνα 
Ύστερα πεδιάδες διάτρητες από Δίες κι Eρμήδες 

Tέλος μια θάλασσα μουγγή σαν την Aσία 

Όλο φύκια σχιστά και ματόκλαδα Kίρκης 
 

Ώστε λοιπόν, αυτό που λέγαμε «ουρανός» δεν είναι· «αγάπη»    

     δεν· «αιώνιο» δεν. Δεν 
Yπακούουν τα πράγματα στα ονόματά τους. Πλησιέστερα του  

     σκοτωμού 

Kαλλιεργούνται οι ντάλιες. Kι ο βραδύς κυνηγός μ' αιθερίου  
     θηράματα 

Eπιστρέφει κόσμου. Kι είναι πάντοτε -φευ- νωρίς. Aχ 

Δεν υποψιαστήκαμε ποτέ πόσο υπονομευμένη από θεότητα είναι  
H γη· τι χρυσός ρόδου αέναου της χρειάζεται ν' αντισταθμίζει 

Tο κενό που αφήνουμε, όμηροι όλοι εμείς μιας άλλης διάρκειας 

Που η σκιά του νου μάς αποκρύπτει. Aς είναι 
 

Φίλε συ που ακούς, ακούς της ευωδιάς των κίτρων 
Tις μακρινές καμπάνες; Ξέρεις τις γωνιές του κήπου όπου 

Eναποθέτει τα νεογνά του δειλινός ο αέρας; Oνειρεύτηκες  

Ποτέ σου ένα καλοκαίρι απέραντο που να το τρέχεις 
Mη γνωρίζοντας πια Eρινύες; Όχι. Nα γιατί καταρκυθμεύω 

Που οι βαριές υποχωρούν αμπάρες τρίζοντας κι οι μεγάλες                

θύρες ανοίγονται 

Στο φως του Ήλιου του Kρυπτού μια στιγμούλα, η φύση μας η  
    τρίτη να φανερωθεί 

Έχει συνέχεια. Δε θα την πω. Kανείς δεν παίρνει τα δωρεάν 

Στον κακόν αγέρα ή που χάνεσαι ή που επακολουθεί γαλήνη 
 

Aυτά στη γλώσσα τη δική μου. Kι άλλοι άλλα σ' άλλες. Aλλ' 

H αλήθεια μόνον έναντι θανάτου δίδεται. 
(Τα ελεγεία της Οξώπετρας, 1991) 

 

Νίκος Γκάτσος 

Αμοργός (απόσπασμα) 
Πόσο πολύ σε αγάπησα εγώ μονάχα το ξέρω  
Eγώ που κάποτε σ' άγγιξα με τα μάτια της πούλιας  

Kαι με τη χαίτη του φεγγαριού σ' αγκάλιασα και χορέψαμε μες 

στους καλοκαιριάτικους κάμπους  
Πάνω στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομένο 

τριφύλλι  

Mαύρη μεγάλη θάλασσα με τόσα βότσαλα τριγύρω στο λαιμό 
τόσα χρωματιστά πετράδια στα μαλλιά σου.  

 

 
Ένα καράβι μπαίνει στο γιαλό ένα μαγγανοπήγαδο 

σκουριασμένο βογγάει  

Mια τούφα γαλανός καπνός μες στο τριανταφυλλί του ορίζοντα  

Ίδιος με τη φτερούγα του γερανού που σπαράζει  

Στρατιές χελιδονιών περιμένουνε να πουν στους αντρειωμένους 
το καλωσόρισες  

Mπράτσα σηκώνουνται γυμνά με χαραγμένες άγκυρες στη 

μασχάλη  
Mπερδεύουνται κραυγές παιδιών με το κελάδημα του πουνέντε  

Mέλισσες μπαινοβγαίνουνε μες στα ρουθούνια των αγελάδων  

Mαντήλια καλαματιανά κυματίζουνε  
Kαι μια καμπάνα μακρινή βάφει τον ουρανό με λουλάκι  

Σαν τη φωνή κάποιου σήμαντρου που ταξιδεύει μέσα στ' 

αστέρια  
Tόσους αιώνες φευγάτο  

Aπό των Γότθων την ψυχή κι από τους τρούλλους της 

Bαλτιμόρης  

Kι απ' τη χαμένη Aγιά-Σοφιά το μέγα μοναστήρι.  

Mα πάνω στ' αψηλά βουνά ποιοι να 'ναι αυτοί που κοιτάνε  

Mε την ακύμαντη ματιά και το γαλήνιο πρόσωπο;  
Ποιας πυρκαγιάς να 'ναι αντίλαλος αυτός ο κουρνιαχτός στον 

αγέρα;  

Mήνα ο Kαλύβας πολεμάει μήνα ο Λεβεντογιάννης;  
Mήπως αμάχη επιάσανεν οι Γερμανοί με τους Mανιάτες;  

Oυδ' ο Kαλύβας πολεμάει κι ουδ' ο Λεβεντογιάννης  
Oύτε κι αμάχη επιάσανεν οι Γερμανοί με τους Mανιάτες.  

Πύργοι φυλάνε σιωπηλοί μια στοιχειωμένη πριγκίπισσα  

Kορφές κυπαρισσιών συντροφεύουνε μια πεθαμένη ανεμώνη  
Tσοπαναρέοι ατάραχοι μ' ένα καλάμι φλαμουριάς λένε το 

πρωινό τους τραγούδι  

Ένας ανόητος κυνηγός ρίχνει μια ντουφεκιά στα τρυγόνια  
Kι ένας παλιός ανεμόμυλος λησμονημένος απ' όλους  

Mε μια βελόνα δελφινιού ράβει τα σάπια του πανιά μοναχός του  

Kαι κατεβαίνει απ' τις πλαγιές με τον καράγιαλη πρίμα  
Όπως κατέβαινε ο Άδωνις στα μονοπάτια του Xελμού να πει μια 

καλησπέρα της Γκόλφως.  

 
 

Xρόνια και χρόνια πάλεψα με το μελάνι και το σφυρί 

βασανισμένη καρδιά μου  
Mε το χρυσάφι και τη φωτιά για να σου κάμω ένα κέντημα  

Ένα ζουμπούλι πορτοκαλιάς  

Mιαν ανθισμένη κυδωνιά να σε παρηγορήσω  
Eγώ που κάποτε σ' άγγιξα με τα μάτια της πούλιας  

Kαι με τη χαίτη του φεγγαριού σ' αγκάλιασα και χορέψαμε μες 

στους καλοκαιριάτικους κάμπους  
Πάνω στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομένο 

τριφύλλι  

Mαύρη μεγάλη μοναξιά με τόσα βότσαλα τριγύρω στο λαιμό 
τόσα χρωματιστά πετράδια στα μαλλιά σου. 

(Αμοργός, 1943) 

 

Ο εφιάλτης της Περσεφόνης 
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα 

κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο 

τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα 
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. 

 

Κοιμήσου Περσεφόνη 
στην αγκαλιά της γης 

στου κόσμου το μπαλκόνι 

ποτέ μην ξαναβγείς. 

 

Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες 

ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο 
τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες 

και το καινούργιο πάν να δουν διϋλιστήριο. 

 
Κοιμήσου Περσεφόνη 



στην αγκαλιά της γης 
στου κόσμου το μπαλκόνι 

ποτέ μην ξαναβγείς. 

 
Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία 

κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα 

τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία 
άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά κι ελάσματα. 

 

Κοιμήσου Περσεφόνη 
στην αγκαλιά της γης 

στου κόσμου το μπαλκόνι 

ποτέ μην ξαναβγείς. 
(Στίχοι στον δίσκο του Μάνου Χατζιδάκη, Τα Παράλογα, 1976) 

 

Γιάννης Ρίτσος 

Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (απόσπασμα) 
Ένα ψηλό παράθυρο είναι το τραγούδι. Βλέπει στο δρόμο,       

   βλέπει και στον ουρανό. 
Απ’ αυτό το παράθυρο κοιτάμε τον κόσμο. 

Τα βράδια ανάβουν στις βουνοκορφές αγροτικές φωτιές σαν  

   ανοιχτά φωτισμένα παράθυρα στη μακρινή πολιτεία  
   της γαλήνης. 

Εκεί κάθονται οι άγγελοι μαζί με τους τσοπάνους και τα  

   πρόβατα, και ξαναλέν χαρούμενοι τα παραμύθια του  
   περασμένου χειμώνα. 

Εμείς κουβαλήσαμε δω πέρα το χαμένο καλοκαίρι –κείνο το  

   βράδυ που όλοι κλαίγαν μες στον άνεμο και κρυώναν. 
Και ο Θεός δεν είναι πια θυμωμένος με τους αγγέλους που     

   κλέψανε τα μήλα, μήτ’ έχει μια μεγάλη χαρακιά ανάμεσα  στα  

   φρύδια σαν τον άλλον, που κάθεται ακαμάτης, καθημερνή και  
   σκόλη, πάνου στο ταβάνι της εκκλησιάς και γίνηκε γκρινιάρης  

   γιατί ποτέ δεν πήρε το σκαμνί του να βγει να κάτσει στη  

   λιακάδα της αυλής, να ξεμουδιάσουν τα ποδάρια του που  
   μούχλιασαν απ’ το λιβάνι κι απ’ την υγρασία. 

Ο δικός μας Θεός γίνηκε πάλι ένα τζιτζίκι, και τραγουδάει μες 

στην καρδιά μας την ώρα που κλαδεύουμε τα δέντρα του 
παράδεισου και φυτεύουμε γεράνια και γαρύφαλλα γύρω 

τριγύρω σ’ όλες τις αυλές και τα περβόλια. 
(Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, 1938) 

 

Η Κυρά των αμπελιών (απόσπασμα) 
ΧΙ  
Κυρά, Κυρά, θαλασσινή και στεριανή με τα λουλουδιασμένα  

μάγουλα 
σφίγγοντας μες στον μπούστο σου την κάψα του Αλωνάρη 

πότε κρατώντας στην ποδιά σου ένα καράβι μικροκάραβο 

πότε σαν Παναγιά Αιγιοπελαγίτισσα ντυμένη μ' ένα δίχτυ 
να κουβαλάς το σούρπωμα στην κεφαλή σου το πανέρι με τα  

ψάρια 

πότε ντυμένη μ' αμπελόφυλλα, κυνηγημένη απ' του ήλιου τις  
χρυσόμυγες πάνου στ' αλώνια 

ανάβοντας το φίλημα στα λουλουδάκια της μηλιάς 

μπατσίζοντας τις λυγαριές με τον αγέρα της τρεχάλας σου. 
 

Μηλί –βάϊ βάϊ– μηλί, μηλίτσα της ανηφοριάς 

πώς σου τριανταφυλλίσανε τα μήλα της αγάπης; 
 

Σπάνε τα ρόδια στη ροδιά και πέφτουν γέλια στο ποτάμι 

με κουκουνάρια κυνηγιούνται οι κορασιές στο περιγιάλι 
κι αχ ο δραγάτης δε βαστά τέτοιο πουλί στον κόρφο του 

κι αχ δε βαστάν οι βιολιντζήδες του αμπελιού τόσο ουρανό μες   

στα βιολιά τους. 
 

Πάνου στο φως της θυμωνιάς –αχού, κυρά μ’– το μεσημέρι 

ανασκελώνει τις θερίστρες, 
δαγκώνει ο τζίτζικας τ’ αυτί κι ο νιος δαγκώνει τη γροθιά του 

κι ο μπιστικός παίρνει στο στόμα του τη ρώγα της καλοκαιριάς 

σάμπως τραγί στο πρώτο βύζαγμα 
ναν της ποτίζει το σγουρό βασιλικό με του βουνού και του  

Μαγιού τη βρύση. 

 
Τι πά’ να πει καημός καημός, Περβολαριά μου ασίκισσα, 

όρτσα μελτέμια του καλοκαιριού, γάμπιες και φλόκοι του  

λεβάντε, 
μπήξου μαχαίρι μαυρομάνικο στου χάρου τα παγίδια. 

Δω χάμου η ναυτουριά γδυμνή με τρεις παλάμες έρωτα 

μετράει τις στράτες του ντουνιά και του ήλιου τις χρυσές  
καμπάνες 

κι ένα μικρό κλεφτόπουλο καβουρντισμένο απ’ το λιοπύρι 

παίζει τη σβούρα τ’ ουρανού πάνου στα γόνατά του. 
(Η κυρά των αμπελιών, 1945-1947) 

  

Το νόημα της απλότητας 
Πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι, για να με βρείτε· 

αν δε με βρείτε, θα βρείτε τα πράγματα, 
θ’ αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου, 

θα σμίξουν τα χνάρια των χεριών μας. 

 

Το αυγουστιάτικο φεγγάρι γυαλίζει στην κουζίνα 
σα γανωμένο τεντζέρι (γι’ αυτό που σας λέω γίνεται έτσι) 

φωτίζει τ’ άδειο σπίτι και τη γονατισμένη σιωπή του σπιτιού- 

πάντα η σιωπή μένει γονατισμένη. 
 

Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος 

για μια συνάντηση, πολλές φορές ματαιωμένη, 
και τότε είναι μια λέξη αληθινή, σαν επιμένει στη συνάντηση. 
(Παρενθέσεις, 1946-1947) 

 

Καπνισμένο τσουκάλι (απόσπασμα) 
Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε  

ήσυχα ήσυχα κι απλά. 
Καταλαβαινόμαστε τώρα –δε χρειάζονται περισσότερα. 

Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί 

θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις 
καρδιές, σ' όλα τα χείλη 

έτσι να λέμε πια τα σύκα:σύκα και τη σκάφη:σκάφη, 

κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε: «Τέτοια 
ποιήματα  

σου φτιάχνουμε εκατό την ώρα». Αυτό θέλουμε και μεις. 

 
Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου,  

απ’ τον κόσμο 

εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. 
(Καπνισμένο τσουκάλι, 1949) 

 

Αναγκαία εξήγηση 
Είναι ορισμένοι στίχοι –κάποτε ολόκληρα ποιήματα– 

που μήτε εγώ δεν ξέρω τι σημαίνουν. Αυτό πού δεν ξέρω  

ακόμη με κρατάει. Κι εσύ έχεις δίκιο να ρωτάς. Μη με ρωτάς. 
Δεν ξέρω σου λέω. 

   Δυο παράλληλα φώτα  

απ’ το ίδιο κέντρο. Ο ήχος του νερού  
που πέφτει, το χειμώνα, απ’ το ξεχειλισμένο λούκι 

ή ο ήχος μιας σταγόνας καθώς πέφτει 

από ’να τριαντάφυλλο στον ποτισμένο κήπο 
αργά αργά ένα ανοιξιάτικο απόβραδο 

σαν τον λυγμό ενός πουλιού. Δεν ξέρω  
τι σημαίνει αυτός ο ήχος. ωστόσο εγώ τον παραδέχομαι. 

Τ’ άλλα πού ξέρω σ’ τα εξηγώ. Δεν το αμελώ. 

Όμως κι αυτά προσθέτουν στη ζωή μας. Κοιτούσα,  
όπως κοιμότανε, το γόνατό της να γωνιάζει το σεντόνι– 

Δεν ήταν μόνο ο έρωτας. Αυτή η γωνία  

ήταν η κορυφογραμμή της τρυφερότητας, και το άρωμα  



του σεντονιού, της πάστρας και της άνοιξης συμπλήρωναν 
εκείνο το ανεξήγητο που ζήτησα, άσκοπα και πάλι, να σ’ το 

εξηγήσω. 
(Ασκήσεις, 1950-1960) 

 

Εφηβεία 
Το παντελόνι του κρεμασμένο στο καρφί του τοίχου 

χαλαρό, κι ίσως ζεστό ακόμη απ’ το σώμα του, 
αδειασμένο απ’ το σώμα του. 

            Σηκώθηκε ξυπόλυτος, 

το άγγιξε μυστικά με το χέρι του, νιώθοντας 

πως άγγιζε άφοβα ένα ξένο σώμα ή πως  

ένας ξένος τον άγγιζε. Έκλεισε τα μάτια του 

ακούγοντας έξω το λαχάνιασμα της νύχτας. 
(Θερινό φροντιστήριο, 1953-1964) 

 

Περίπου 
Παράταιρα πράγματα παίρνει στα χέρια του –μια πέτρα, 
ένα σπασμένο –κεραμίδι, δυο καμένα σπίρτα, 

το σκουριασμένο καρφί στον απέναντι τοίχο, 

το φύλλο που μπήκε απ’ το παράθυρο, τις στάλες 
που πέφτουν απ’ τις ποτισμένες γλάστρες, τ’ άχυρο εκείνο 

που ’φερε χτες ο αέρας στα μαλλιά σου, –τα παίρνει 

κι εκεί στην αυλή του χτίζει περίπου ένα δέντρο. 
Σ’ αυτό το «περίπου» κάθεται η ποίηση. Τη βλέπεις; 
(Μαρτυρίες. Σειρά δεύτερη, 1964-1965) 

 

Σχήμα της απουσίας (απόσπασμα) 
ΙΧ 

Ζει η απουσία λοιπόν, μαζί μας ή και μόνη της, τη ζωή της, 
χειρονομεί αδιόρατα, σωπαίνει, φθείρεται, γερνάει 

σαν ύπαρξη σωστή, με το βουβό χαμόγελο που ρυτιδώνει λίγο  

λίγο 
το στόμα και τα μάτια, με το χρόνο το δικό μας μετρημένη, 

χάνοντας χρώματα, πληθαίνοντας τη σκιά της– 

ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας, κι απομένει σε  
ό,τι αφήνουμε. 

 

Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και  
λέξη 

γιατί, για ό,τι γίνεται κείνο που λείπει, 

φέρουμε τώρα, εμείς μονάχα, ακέρια την ευθύνη. 
(Σχήμα της απουσίας, 1958) 

 

Η απόγνωση της Πηνελόπης 

Δεν ήτανε πως δεν τον γνώρισε στο φως της παραστιάς. δεν ήταν 
τα κουρέλια του επαίτη, η μεταμφίεση, –όχι. καθαρά σημάδια: 

η ουλή στο γόνατό του, η ρώμη, η πονηριά στο μάτι.  

Τρομαγμένη, 
ακουμπώντας τη ράχη της στον τοίχο, μια δικαιολογία ζητούσε, 

μια προθεσμία ακόμη λίγου χρόνου, να μην απαντήσει, 

να μην προδοθεί. Γι’ αυτόν, λοιπόν, είχε ξοδέψει είκοσι χρόνια, 
είκοσι χρόνια αναμονής και ονείρων, για τούτον τον άθλιο, 

τον αιματόβρεχτο ασπρογένη; Ρίχτηκε άφωνη σε μια καρέκλα, 

κοίταξε αργά τους σκοτωμένους μνηστήρες στο πάτωμα, σα να  
κοιτούσε 

νεκρές τις ίδιες της επιθυμίες. Και: «καλώς όρισες», του είπε, 

ακούγοντας ξένη, μακρινή, τη φωνή της. Στη γωνιά, ο αργαλειός  
της 

γέμιζε το ταβάνι με καγκελωτές σκιές. κι όσα πουλιά είχε υφάνει 

με κόκκινες λαμπρές κλωστές σε πράσινα φυλλώματα, αίφνης, 
τούτη τη νύχτα της επιστροφής, γυρίσαν στο σταχτί και μαύρο 

χαμοπετώντας στον επίπεδο ουρανό της τελευταίας της  

καρτερίας.  
Λέρος, 21.ΙΧ.1968 

(Επαναλήψεις Β΄, 1968) 

 

Η χαμένη Υπερβόρειος 
Το μάθαμε καλά πως Υπερβόρειος διόλου δεν υπάρχει 

πέρα από τις Ριπαίες οροσειρές, όσο κι αν τα γλαυκά όριά της, 

ανάλογα με τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις των γεωγράφων, 
μετακινούνταν όλο πιο μακριά. 

Σήμερα βεβαιώθηκε: 

μια σκέτη φαντασία η χώρα απ' όπου μας ερχόντανε 
οι κύκνοι και τα ορτύκια, όπου οι σεμνόπρεπες κόρες 

Λαοδίκη και Υπερόχη ετοίμαζαν για τους θεούς 

τα πρώτα φρούτα της σοδειάς, προσεχτικά τυλίγοντάς τα 
σ’ άχυρο σίτου και λεπτό χαρτί. 

Και τώρα αναρωτιόμαστε 

πού τάχατε ν’ αποδημεί ο Απόλλωνας κάθε χειμώνα 
με τ' άρμα του που το ’σερναν λάμποντες κύκνοι και γρύπες, 

κρούοντας τη χρυσή του λύρα, όταν εμείς μήνες και μήνες 

μάταια κατά το Μάρτη καρτερούσαμε το γυρισμό του 

συντάσσοντας μέσα στο κρύο τους γιορτινούς του παιάνες; 

Ή μήπως πια ούτε Απόλλωνας ούτε και λύρα υπάρχει; 

 
Ωστόσο ακόμη συνεχίζουμε τον μισοτελειωμένο παιάνα 

αφήνοντας ένα κενό στου ονόματος το μέρος, μήπως 

βρεθεί κανένα νέο και το προσθέσουμε την ύστατη ώρα, 

πάντοτε με το φόβο μήπως ο αριθμός των συλλαβών του, 
μικρότερος ή μεγαλύτερος, μας χαλάσει το μέτρο. 

Καρλόβασι, 7.VI. 69  
 (Επαναλήψεις Γ΄, 1969) 

 

Ανταπόδοση 
Πάλεψε με τις λέξεις, με το χρόνο, με τα πράγματα. Έδωσε θέση 

στην πεταλούδα, στο χαλίκι, στ’ αλογάκι της Παναγίας, 
στους ολονύκτιους στεναγμούς των άστρων, στη δροσοστάλα 

που πέφτει απ' το ροδόφυλλο, στ' άρρωστο αηδόνι, στις μεγάλες 

σημαίες, 

στο γαλάζιο, στο κόκκινο, στο κίτρινο. Πλούτισε τον κόσμο 

με μόχθο κι εγκαρτέρηση. Σκαλί σκαλί 

ανέβηκε την πέτρινη τεράστια σκάλα. Τώρα, εκεί πάνω,  
άλλα παράσημα δεν έχει πια παρά τα βέλη στα γυμνά πλευρά 

του. 
(Ανταποκρίσεις, 1985) 

 

Επιλογικό 
Να με θυμόσαστε –είπε. Χιλιάδες  χιλιόμετρα περπάτησα 
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες κι αγκάθια, 

για να σας φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα. Την ομορφιά 

ποτές μου δεν την πρόδωσα. Όλο το βιος μου το μοίρασα δίκαια. 
Μερτικό εγώ δεν κράτησα. Πάμπτωχος. Μ' ένα κρινάκι του 

αγρού 

τις πιο άγριες νύχτες μας φώτισα. Να με θυμάστε. 
Και συχωράτε μου αυτή την τελευταία μου θλίψη: Θα 'θελα 

ακόμη μια φορά με το λεπτό δρεπανάκι του φεγγαριού να 

θερίσω 
ένα ώριμο στάχυ. Να σταθώ στο κατώφλι, να κοιτάω 

και να μασώ σπυρί σπυρί το στάρι με τα μπροστινά μου δόντια 

θαυμάζοντας κι ευλογώντας τούτον τον κόσμο που αφήνω,  
θαυμάζοντας κι Εκείνον που ανεβαίνει το λόφο στο πάγχρυσο 

λιόγερμα. Δέστε: 

Στο αριστερό μανίκι του έχει ένα πορφυρό τετράγωνο μπάλωμα. 
Αυτό 

δεν διακρίνεται πολύ καθαρά. Κι ήθελα αυτό προπάντων να σας  

δείξω. 

Κι ίσως γι’ αυτό προπάντων θ' άξιζε να με θυμάστε. 
Καρλόβασι, 30.VII.87 

(Τα αρνητικά της σιωπής, 1987) 

 



ΝΕΦ 205: Νεοελληνική ποίηση (1914-σήμερα) 
Εαρινό εξάμηνο 2015-2016 

Διδάσκων: Λάμπρος Βαρελάς 
 

Μανόλης Αναγνωστάκης 

Ποιητική 

― Προδίδετε πάλι την Ποίηση, θα μου πεις, 

Tην ιερότερη εκδήλωση του Aνθρώπου 

Tην χρησιμοποιείτε πάλι ως μέσον, υποζύγιον 
Tων σκοτεινών επιδιώξεών σας 

Eν πλήρει γνώσει της ζημίας που προκαλείτε 

Mε το παράδειγμά σας στους νεωτέρους. 
 

― Tο τί δ ε ν πρόδωσες ε σ ύ να μου πεις 

Eσύ κι οι όμοιοί σου, χρόνια και χρόνια, 
Ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας 

Στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια 

Kαι μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρίς αυτιά 
N' ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δε μιλάτε. 

Για ποια ανθρώπινα ιερά μάς εγκαλείτε; 

 
Ξέρω: κηρύγματα και ρητορείες πάλι, θα πεις. 

Έ ναι λοιπόν! Kηρύγματα και ρητορείες. 

 

Σαν π ρ ό κ ε ς πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις  

 

Nα μην τις παίρνει ο άνεμος. 
 

Τίτος Πατρίκιος 
Στίχοι-2 

Στίχοι που κραυγάζουν 
στίχοι που ορθώνονται τάχα σαν ξιφολόγχες 

στίχοι που απειλούν την καθεστηκυία τάξη 

και μέσα στους λίγους πόδες τους 
κάνουν ή ανατρέπουν την επανάσταση, 

άχρηστοι, ψεύτικοι, κομπαστικοί, 

γιατί κανένας στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα 

κανένας στίχος δεν κινητοποιεί τις μάζες 

(Ποιες μάζες; Μεταξύ μας τώρα - 

ποιοι σκέφτονται τις μάζες; 
Το πολύ μια λύτρωση ατομική, αν όχι ανάδειξη).  

Γι' αυτό κι εγώ δεν γράφω πια  

για να προσφέρω χάρτινα ντουφέκια  

όπλα από λόγια φλύαρα και κούφια. 

 

Άρης Αλεξάνδρου 
Η αναμμένη λάμπα 
Εσείς που υπακούτε σε κυβερνήσεις και Π.Γ. 

σαν τους νεοσύλλεκτους στο σιωπητήριο  

θ’ αναγνωρίσετε μια μέρα πως η ποσότητα της πίκρας 
έτσι που νότιζε τους τοίχους του κελιού 

ήταν αναπόφευκτο να φτάσει στην ποιοτική μεταβολή της 

και ν’ ακουστεί  

                          σαν ουρλιαχτό  

                                               σαν εκπυρσοκρότηση.  

Εσείς που άλλα λέγατε στους φίλους σας κι άλλα στην  
                                                                  καθοδήγηση 

θ’ αναγνωρίσετε μια μέρα πως εγώ 

ήμουνα μονάχα παραλήπτης 
των όσων μου ’στελναν γραμμένα με λεμόνι 

οι φυλακισμένοι  

                                       και των δυο ημισφαιρίων.  
Αν μου πρέπει τιμή 

είναι που είχα πάντοτε τη λάμπα αναμμένη μέσα στην  

                                                                  κάμαρά μου 
κ’ έκανα την εμφάνιση των μυστικών τους μηνυμάτων  

κρατώντας τις λογοκριμένες τους γραφές πάνω από τη  

                                                                           φλόγα.  
(Ποιήματα 1941-1974) 

 

Τάσος Λειβαδίτης 

Ιστορίες 
Ύστερα έρχονται και σου λένε «τα χρόνια έφυγαν», αλλά εγώ 
θέλω να μου απαριθμήσετε κι εκείνα που έφυγαν μαζί με τα 

χρόνια –αυτό ποιος θα τ’ αντέξει; Έτσι εκείνο το βράδυ έστριβα 

σε μια πάροδο όταν είδα έναν άνθρωπο να τον τραβολογάνε οι 
αστυφύλακες, ήταν μεσόκοπος, με γενάκι «πώς λέγεσαι;» τον 

ρωτούσαν, τσιμουδιά αυτός «αφήστε τον, είπα, πλήρωσα εγώ με 

την ψυχή μου γι’ αυτόν. Λέγεται Λένιν». 
(Παλιές ιστορίες –για να περάσει κι αυτό το βράδυ.) 

 

Μιχάλης Κατσαρός 

Η διαθήκη μου 
Αντισταθείτε  

σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι  
και λέει: καλά είμαι εδώ.  

Αντισταθείτε σ' αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι  

και λέει: Δόξα σοι ο Θεός .  
Αντισταθείτε  

στον περσικό τάπητα των πoλυκατοικιών  

στον κοντό άνθρωπο του γραφείου  
στην εταιρεία εισαγωγαί- εξαγωγαί  

στην κρατική εκπαίδευση  

στο φόρο  
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.  

 

Αντισταθείτε  
σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες  

ατέλειωτες τις παρελάσεις  

 
σ' αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει  

έντυπα αγίων λίβανον και σμύρναν  

 
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.  

 

Αντισταθείτε πάλι σ' όλους αυτούς που λέγονται  
μεγάλοι  

 

στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε  
 

στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες  

 
σ' όλα τ' ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε  

πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι  

 
σ' όλους που γράφουν λόγους για την εποχή  

δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα  

 
στις κολακείες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις  

από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό  

αρχηγό τους.  
 

 

 
Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών  

και διαβατηρίων  
 

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη  

διπλωματία  
 

στα εργοστάσια πολεμικών υλών  

 



σ' αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια  
στα θούρια  

 

στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους  
στους θεατές  

 

στον άνεμο  
 

σ' όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς  

στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας  
 

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ  

αντισταθείτε.  
 

Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την  

Ελευθερία. […] 
 

Πάνος Θασίτης 
Ελληνική επαρχία μ.Χ 

Έφριξε σαν πήγε ο ίδιος, με τα ίδια του τα μάτια και τα είδε. 

Τόση ρεμούλα, τέτοιο χάλι πού να το φανταστεί. 
Έβγαλε ευθύς διαταγές τη μια πάνω στην άλλη, 

ήλεγξε, καυτηρίασε, τιμώρησε, κάτι να διορθώσει, 

κάτι να περισώσει απ’ την καταστροφή. 

 

Οι άλλοι, οι από πάνω, μάθαιναν βέβαια ταχτικά τα νέα 
τον ζήλο του λαμπρού νέου επάρχου 

την ακάθεκτη έφεσή του για ευποιία, χρηστή 

φιλόπτωχο διοίκηση κ.τ.λ. 
Μα δεν ανησυχήσαν. «Θα του περάσει», είπαν, 

«κι άμα δεν του περάσει 

και κάνει τώρα πως δεν ξέρει, 
τον αντικαθιστούμε, τον διαγράφουμε, 

τον εξαφανίζουμε στο κάτω-κάτω. 

 
Το ίδιο μας κάνει συνεπώς κι αν του περάσει 

κι αν δεν του περάσει». 

 

Η αλήθεια είναι, πως του πέρασε και του παραπέρασε. 

Ούτε να τον παραμερίσουνε χρειάστηκε 

ούτε βέβαια -τον άνθρωπο!- να τον εξαφανίσουν. 
 

Ήδη, γοργά ανέρχεται κι έχει λαμπρό το μέλλον. 

 

Τάκης Σινόπουλος 
Περίπου βιογραφία 

Έτσι κατέβηκε απ’ τον πόλεμο, με φαγωμένα τ' άρβυλα και το 
χακί του αμπέχωνο. 

 

Μονάχα εκείνη η σκοτεινή κατηφοριά, πιο χαμηλά τα 
δέντρα ανοίγοντας, ένα κομμάτι ποταμιού - ποτάμι 

παγωμένο φως. 

 
Βρήκε το σκύλο του - δε γάβγισε. 

 

Και κάτι σκοτωμένοι δίχως όνομα το πρώτο απόγευμα. 
Υστερα πολλά μπερδεμένα απογεύματα, στο κάτω της γραφής 

όλα χωνεύονται στα χαρτιά, συλλογίστηκε. 

 
Μέρες ξερές σα ντουφεκιές, ένα φεγγάρι ακίνητο πάνω 

σε σπίτια και συρματοπλέγματα. 

 
Αμίλητοι άνθρωποι του γύρεψαν ταυτότητα, ξανά ταυτότητα. 

Τον πήρε η κόρη του κακού και πάλεψε. 

Κι όπως κοιμότανε τη νύχτα, ματωμένα βουνά και 
πέτρες που πέφτανε απάνω του, γύρω γύρω μισοί, 

μισοφώτιστοι οι φίλοι του 

 

και οι άλλοι με φάτσες που μόλις θυμόταν, με περίεργα 

μάτια συναγμένοι τον κοίταζαν. 
Που πάγαινε καμμιά φορά στον έρωτα, βρισκόταν αντιμέτωπος 

με κείνες τις μαινάδες, ανεβαίνανε κοπάδι απ’ το γιαλό, τον 

κυνήγαγαν ως πάνω στο λόφο. 
 

Δρασκέλιζε ξέρες κι αμμότοπους, σακατεμένος δίψαγε, έπινε 

από σκοτεινές πηγές. 
 

Συνέχεια βούλιαζε κι ανέβαινε 

 
Στον ίδιο λάκκο. 

 

Δεν κάτεχε άλλη δύναμη, 

 

μονάχα τα χαρτιά του βασανίζοντας, ένα σωρό σβησίματα, 

το βράδυ ανάστατος, όταν ο κόσμος παρασταίνεται με πρόσωπα 
νεκρών. 

 

Μια μέρα είδε ένα χέρι με σπασμένα δάχτυλα, μια μέρα ο 
φοβερός αέρας. 

 
Τα χρόνια με τα χρόνια αβάσταχτα. Κι οι αιώνες παντού το ίδιο 

σκοτάδι. 

 
Μετρώντας πόσος θάνατος του περίσσευε και πριν και μετά από 

κάθε ποίημα. 

 
Εφραζε με παλιές εφημερίδες το κορμί, να μην περνάνε απ' τις 

χαραματιές τα νερά και το κρύο. 

 
Υστερα εκείνη η θάλασσα, στον Αγιαντρέα χαράματα, 

κι ό,τι στον ίσκιο της καραδοκώντας, 

 
ένα άγριο φως στην όψη του, καθώς ανέβαινε το δρόμο 

στον αιθέρα, 

 
ένοικος τώρα του παντοτεινού, 

 

κεκυρωμένος. 
 

Ζωή Καρέλλη 
Η άνθρωπος 

Εγώ γυναίκα, η άνθρωπος, 

ζητούσα το πρόσωπό Σου πάντοτε, 

ήταν ως τώρα του ανδρός 

και δεν μπορώ αλλιώς να το γνωρίσω. 
  

Ποιος είναι και πώς 

πιο πολύ μονάχος, 
παράφορα, απελπισμένα μονάχος, 

τώρα, εγώ ή εκείνος; 

Πίστεψα πως υπάρχω, θα υπάρχω, 
όμως πότε υπήρχα δίχως του 

και τώρα, 

πώς στέκομαι, σε ποιο φως, 
ποιος είναι ο δικός μου ακόμα καϋμός; 

Ω, πόσο διπλά υποφέρω, 

χάνομαι διαρκώς, 

όταν Εσύ οδηγός μου δεν είσαι. 

  

Πώς θα δω το πρόσωπό μου, 
την ψυχή μου πώς θα παραδεχτώ, 

όταν τόσο παλεύω 

και δεν μπορώ ν’ αρμοστώ. 
  



«Ότι διά σου αρμόζεται 
γυνή τω ανδρί.» 

  

Δεν φαίνεται ακόμα το τραγικό 
του απρόσωπου, ούτε κι εγώ 

δεν μπορώ να το φανταστώ ακόμα, ακόμα. 

Τι θα γίνει που τόσο καλά, 
τόσα πολλά ξέρω και γνωρίζω καλύτερα, 

πως απ' το πλευρό του δεν μ' έβγαλες. 

  
Και λέω πως είμαι ακέριος άνθρωπος 

και μόνος. Δίχως του δεν εγινόμουν 

και τώρα είμαι και μπορώ 
κι είμαστε ζεύγος χωρισμένο, εκείνος 

κι εγώ έχω το δικό μου φως, 

εγώ ποτε, σελήνη, 
είπα πως δεν θα βαστώ απ' τον ήλιο 

κι έχω τόσην υπερηφάνεια 

που πάω τη δική του να φτάσω* 
και να ξεπεραστώ, εγώ, 

που τώρα μαθαίνομαι και πλήρως 

μαθαίνω πως θέλω σ' εκείνον ν' αντισταθώ 
και δεν θέλω από κείνον τίποτα 

να δεχτώ και δε θέλω να περιμένω. 

  
Δεν κλαίω, ούτε τραγούδι ψάλλω. 

Μα γίνεται πιο οδυνηρό το δικό μου 

ξέσκισμα που τοιμάζω, 
για να γνωρίσω τον κόσμο δι' εμού, 

για να πω το λόγο δικό μου, 

εγώ που ως τώρα υπήρξα 
για να θαυμάζω, να σέβομαι και ν' αγαπώ, 

  

εγώ πια δεν του ανήκω 
και πρέπει μονάχη να είμαι, 

εγώ, η άνθρωπος. 
(Αντιθέσεις, 1957) 

 

Νίκος Καρούζος 

Ρομαντικός επίλογος 
Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε 
παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων 

ή έστω μνημόσυνα. 

Όταν δεν έχετε 
μαντέψει τη δύναμη 

που κάνει την αγάπη 
εφάμιλλη του θανάτου. 

Όταν δεν αμολήσατε αητό την Καθαρή Δευτέρα 

χωρίς να τον βασανίζετε 
τραβώντας ολοένα το σπάγγο. 

Όταν δεν ξέρετε πότε μύριζε τα λουλούδια 

ο Νοστράδαμος. 
Όταν δεν πήγατε τουλάχιστο μια φορά 

στην Αποκαθήλωση. 

Όταν δεν ξέρετε κανέναν υπερσυντέλικο. 
Αν δεν αγαπάτε τα ζώα 

και μάλιστα τις νυφίτσες. 

Αν δεν ακούτε τους κεραυνούς ευχάριστα 
οπουδήποτε. 

Όταν δεν ξέρετε πως ο ωραίος Modigliani 

τρεις η ώρα τη νύχτα μεθυσμένος 
χτυπούσε βίαια την πόρτα ενός φίλου του 

γυρεύοντας τα ποιήματα του Βιγιόν 

κι άρχισε να διαβάζει ώρες δυνατά 
ενοχλώντας το σύμπαν. 

Όταν λέτε τη φύση μητέρα μας και όχι θεία μας. 

Όταν δεν πίνετε χαρούμενα το αθώο νεράκι. 
Αν δεν καταλάβατε πως η Ανθούσα 

είναι μάλλον η εποχή μας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΧΡΩΜΑΤΑ. 

Μη με διαβάζετε 

όταν  
έχετε  

δίκιο. 

Μη με διαβάζετε όταν 
δεν ήρθατε σε ρήξη με το σώμα… 

 

Ώρα να πηγαίνω 
δεν έχω άλλο στήθος. 

 

Κική Δημουλά 

Πληθυντικός Αριθμός 
Ο έρωτας, 

Όνομα ουσιαστικόν, 
πολύ ουσιαστικόν, 

ενικού αριθμού, 

γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, 
γένους ανυπεράσπιστου. 

Πληθυντικός αριθμός 
οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. 

 

Ο φόβος, 
όνομα ουσιαστικόν, 

στην αρχή ενικός αριθμός 

και μετά πληθυντικός: 
οι φόβοι. 

Οι φόβοι 

για όλα από δω και πέρα. 
 

Η μνήμη, 

κύριο όνομα των θλίψεων, 
ενικού αριθμού, 

μόνον ενικού αριθμού 

και άκλιτη. 
Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. 

 

Η νύχτα, 
όνομα ουσιαστικό, 

γένους θηλυκού, 

ενικός αριθμός. 
Πληθυντικός αριθμός 

οι νύχτες. 

Οι νύχτες από δω και πέρα. 
(Το Λίγο του Κόσμου, 1971) 

 

Ντίνος Χριστιανόπουλος 

Μαγδαληνή 

Τον ξεχώρισα μόλις τον είδα, ήμουν ταχτική στα κηρύγματά 

του. 
πούλησα κι ένα κτηματάκι της θειας μου για να τον 

ακολουθήσω. 

Όμως όταν πια όλα τα ξόδεψα, αποφάσισα να πουλήσω και το 
κορμί μου, 

στην αρχή στους ανθρώπους των καραβανιών, κατόπι στους 

τελώνες. 
κοιμήθηκα με σκληροτράχηλους Ρωμαίους και οι Φαρισαίοι δε 

μου είναι άγνωστοι. 
Κι όμως μέσα σ΄αυτά δεν ξεχνούσα τα μάτια του. 

Μήνες για χάρη του έτρεχα απ’ το ναό στο λιμάνι 

κι από την πόλη στο Όρος των Ελαιών. 
 

Κύριε μυροπώλη, κάντε μου, σας παρακαλώ, μια μικρή 

έκπτωση. 



Για ένα βάζο αλαβάστρου δε φτάνουν οι οικονομίες μου. 
Κι όμως πρέπει να αποχτήσω αυτό το μύρο με τα σαράντα 

αρώματα. 

Μ’ αυτό το μύρο θ’ αλείψω τα πόδια του, 
μ’ αυτά τα μαλλιά θα σφουγγίσω τα πόδια του, 

μ’ αυτά τα χείλη, τα πόδια του τα εξαίσια κι άχραντα 

θα φιλήσω. 
Ξέρω, είναι πολύ αυτό το μύρο για τη μετάνοια, 

ωστόσο για τον έρωτα είναι λίγο. 

Κι αν μια μέρα ασπαστώ το χριστιανισμό, θα ’ναι για την αγάπη 
του. 

κι αν μαρτυρήσω γι’ Αυτόν, θα ’ναι η αγάπη του που θα μ’ 

εμπνέει. 
Γιατί, κύριε, ο έρωτας μου ανάβει την πίστη κι η αγάπη τη 

μετάνοια 

κι ίσως μείνει αιώνια τ’ όνομά μου σα σύμβολο 
εκείνων που σώθηκαν και λυτρώθηκαν ότι ηγάπησαν πολύ. 
(Η εποχή των ισχνών αγελάδων, 1950) 

 

Κατατρεγμένοι  
Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ αδέλφια μου. 

κι αυτοί κι εμείς διαρκώς κατατρεγμένοι: 
αυτοί για το ψωμί –εμείς για το κορμί,  

αυτοί για λευτεριά –εμείς  για έρωτα, 

για μια ζωή δίχως φόβο και χλεύη.  
 

Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ, αδέλφια μου, 

παρόλο που κι αυτοί μας κατατρέχουν. 
(1962) 

 

Νίκος – Αλέξης Ασλάνογλου 

Ερείπια της Παλμύρας 
Όσο περνά ο καιρός και κάνω ένα προχώρημα 

βαθύτερο μες στην παραδοχή, τόσο καταλαβαίνω 
γιατί βαραίνεις κι αποχτάς τη σημασία 

που δίνουν στα ερείπια οι άνθρωποι. Εδώ που όλα 

σκουπίζονται, τα μάρμαρα κι οι πέτρες κι η ιστορία 
μένεις εσύ με την πυρακτωμένη σου πνοή για να θυμίζεις 

το πέρασμα ανάμεσα στην ομορφιά, τη μνήμη 
εκείνου που εσίγησε ανεπαίσθητα εντός μου 

σφαδάζοντας στην ίδια του κατάρρευση κι ακόμα 

τους άλλους που ανύποπτοι μες σε βαθύν ύπνο διαρρέουν.  
 

Όσο περνά ο καιρός και προχωρώ βαθύτερα 

στο ακίνητο φθινόπωρο που μαλακώνει πλένοντας 

με φως τα πεζοδρόμια, τόσο βλέπω 
στη χρυσωμένη δωρεά του ήλιου μια εγκατάλειψη  

για όσα περιμένω και δεν πήρα, για όσα 

μου ζήτησαν κι αρνήθηκα μη έχοντας, για όσα 
μοιράστηκα απερίσκεπτα και μένω 

ξένος και κουρελιάρης τώρα 

                                       Μα όταν  
μες στη θρυμματισμένη θύμηση αναδεύω 

ερείπια, βρίσκω απόκριση βαθιά γιατί τα μάρμαρα  

κι οι πέτρες κι η ιστορία μένουν για να θυμίζουν  
το πέρασμά σου ανάμεσα στην ομορφιά – απόκριση 

για όσα περιμένω και δεν πήρα 
(Ο θάνατος του Μύρωνα, 1960) 

 

Μίλτος Σαχτούρης 
Ο τρελός λαγός 
Γύριζε στους δρόμους ο τρελός λαγός 

γύριζε στους δρόμους 

ξέφευγε απ' τα σύρματα ο τρελός λαγός 
έπεφτε στις λάσπες 

 

Φέγγαν τα χαράματα ο τρελός λαγός 
άνοιγε η νύχτα 

στάζαν αίμα οι καρδιές ο τρελός λαγός 

έφεγγε ο κόσμος 
 

Bούρκωναν τα μάτια του ο τρελός λαγός 

πρήσκονταν η γλώσσα 
βόγγαε μαύρο έντομο ο τρελός λαγός 

θάνατος στο στόμα. 

 

Έκτωρ Κακναβάτος 
Φωνή μου ράτσα υψικαμίνου 

Πρώτον: σε θέλουνε ακίνδυνη και να ξεχνάς 

κ’ ύστερα καλή μ’ αυτούς φιλεναδίτσα  
τρυφερή  

υποσχετική 

οι αχρείοι. 

  

Φωνή μου ράτσα υψικαμίνου από πλευρό 

ανοιχτό του αίλουρου, της ανηφόρας 
απ’ τα εννιά σκοινιά του βούρδουλα 

κι ο ήλιος φίδι μεσ’ στο σύρμα. 

Μην ξεχάσεις. φτύσ’ τους. 
  

Ας περιμένουν να σε σβήσω με νερό 
ή κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων 

ας περιμένουν οι αχρείοι. 

 

Νάνος Βαλαωρίτης 

Η γέννηση του κόσμου 
Λένε πολλοί ότι ο Κόσμος γεννήθηκε ανάποδα. Μ΄αυτό δεν 

είναι αλήθεια. Όσοι ήταν εκεί είπανε ότι γεννήθηκε κανονικά, με 
το κεφάλι κάτω κι όχι με τα πόδια απάνω. Η μάνα του Κόσμου 

ήταν μια φοβερή, μια μέγαιρα με τριχωτό κεφάλι, με νύχια και 

με δόντια σουβλερά σαν βελόνες. Αλλά ο Κόσμος ήταν όμορφος 
–ωραίος από την πρώτη στιγμή και τον καμάρωσε πρώτα ο 

ήλιος, ο θείος του και η σελήνη η θεία του κι ύστερα όλα τ’ 
άστρα τ’ ουρανού τα ξαδέρφια του. Κατόπιν τον καμάρωσαν η 

θάλασσα και τα βουνά ύστερα τον καμάρωσαν τα ποτάμια, οι 

βράχοι, τα δέντρα, οι βροχές, τα σύννεφα. Όλοι τον καμάρωναν 
ίσαμε και τ’ άγρια και τα ήμερα θεριά και τα πουλιά και τα 

ερπετά και στο βυθό της θάλασσας τα ψάρια. Μόνο ένας δεν τον 

καμάρωνε, ο Πατέρας του. Αυτός ήταν ζηλιάρης και φθονερός 
και λεγόταν Άβυσσος. Ήρθε μια μέρα στη μάνα του και 

προσπάθησε να ρίξει τον Κόσμο κάτω από ’να μεγάλο γκρεμνό 

που του άνοιξε μπροστά του. Μα οι άγγελοι δώσανε στον 
Κόσμο φτερά και πέταξε. Και οι δαίμονες ακόμα τον μακάριζαν 

καθώς πετούσε. Τότες για να εκδικηθεί ο Άβυσσος πήγε κι 

έκανε τρία άλλα παιδιά με τη Μέγαιρα τη μάνα του –έκανε το 
Χρόνο, τη Φθορά και το Κενό. Από τότες οι τρεις αυτοί 

συναγωνίζονται ποιος θα καταλύσει πρώτος τον ωραίο Κόσμο –

που για μια στιγμή τον έχουμε κι ύστερα τον χάνουμε όλα εμείς 
τα πλάσματα της Στιγμής που μας τρώει η Φθορά μετά από λίγα 

Χρόνια και ξαναγυρίζουμε στο Κενό. 

 
 



Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ 

Σ’ ένα ταρατσάκι ο Σολωμός 
Σ’ ένα ταρατσάκι πίκρας, λιθάρια στοιβάζοντας στο στήθος 
σπουδάζει ο μαύρος Διονύσιος το φως και τις υψηλές του 

διασυνδέσεις. 

  
Την αγαπάει όπως το σωστό. Την Ελλάδα. Εκεί το 

δέρμα του έρωτα λάμπει τέλειο σαν φύση. 

  
Ένα άγγιγμα μόλις της ζωής η αγάπη και χάθηκε η ζωή. 

Θροΐζουν τα φύλλα και στρέφεται το ερπετό να πιει νερό. 

Αδ… Αδ… Αδάμ. Η γυναίκα στο στόμα άδηλη. 
  

«Δε θα με αιφνιδιάσει ποτέ η Κυνηγός», είπε και τα χέρια 

του μύριζαν ακόμη φρέσκια ρίγανη απ’ την τελευταία του 
περιπλάνηση. 

  

Νυχτερινό και ατσάκιστο ένδυμα. Ίσως με κάτι λευκό θα 
’πρεπε να το ξανοίξει. Το σώμα του γενικά το βλέπει σαν 

ωραίο επιχείρημα για ν’ απουσιάζει. 

  
Ο ένας χρόνος μετά τον άλλον τον αιχμαλωτίζει, ενώ ο 

άπειρος χρόνος της ελευθερίας του τον τυφλώνει. Μικρός 

αγάπησε τη μάνα του σαν κάθε ζώο που ανατέλλει. 

  

Οι ήλιοι που λατρεύει μες στη μέρα τον καίνε τη νύχτα. 
Το πρωί οι υπηρέτες τού τραβάνε τα ριντό και πέφτει 

στον ύπνο του κόσμου. Αυλαία. 

  
Το σώμα είναι για να βγάζει σκέψεις όπως το δάσος πουλιά 

κι ανθισμένους κλώνους. 

  
Ο μεγάλος εχθρός, ο θάνατος (ή μήπως ο καλύτερός του 

φίλος;), εμφανίστηκε στο όνειρό του με φανταχτερή 

ρεντινγκότα σαν φιδιού γυαλιστερή σάρκα. «Πού τα βρήκες 
αυτά τα ρούχα;» ρώτησε ο κοιμώμενος, και το άλλο έγινε 

γυναίκα και τον τύλιξε. 

  

Τα σύνεργα της τουαλέτας ήταν ό,τι απόμεινε από τον 

δικαστικό αγώνα. Χτένα από χελώνα και καρφίτσες για τη 

γραβάτα, που μόλις τις συγκρατούσε για να μην του 
καρφωθούν στο λαιμό. Λίμες για τα νύχια φονικές κι ένα 

λεκανάκι από ελεφαντόδοντο, όπου στύβει, στύβει πανιά 

μοβ. 
  

Έκθαμβος κοιτάει το δέρμα να φεγγοβολάει της 
φαρμακωμένης. Ίσως και το φως να ’χει πίσω του μια 

δηλητηριασμένη ιστορία. 

  
Η μέλισσα, λένε, χωρίς φύλο ενώ πετάει προς τα λουλούδια 

ερωτική. Ο ποιητής χωρίς φύλο κι η μοναξιά του σαν 

άνοιξη μυρίζει ξαφνικά πιο έντονα από μια μνήμη σαρκική 
που θα ’χε ταριχέψει. 


