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14 Φλεβάρη! Mια μέρα απλή - σαν όλες τις άλλες- για 

πολλούς συνανθρώπους μας. Για άλλους, μια μέρα που 

γιορτάζει ο προστάτης (άγιος) του Έρωτα.  

Μια σημαντική ημέρα, επίσης, για τα ανθοπωλεία, τα 

ζαχαροπλαστεία,  και τα είδη δώρων… 

Μια μέρα όμως που φέρνει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων 

την ερωτική λογοτεχνία.  

Ο έρωτας, ήταν, είναι και θα είναι μια αγαπημένη πηγή 

έμπνευσης για τους ποιητές. Μέσα από τους στίχους τους, 

έχουν την ικανότητα να ξυπνούν συναισθήματα και αισθήσεις 

σε όλους εκείνους που έχουν νιώσει την πραγματική έννοια 

της λέξης «αγάπη». 

Στον Όμιλο Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη της 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, σκεφτήκαμε να 

δημιουργήσουμε ένα ανθολόγιο ερωτικής ποίησης. Πολύτιμοι 

βοηθοί σε αυτή μας την απόπειρα οι μαθητές μας, οι μαθητές 

των συνεργαζομένων σχολείων αλλά και οι συνάδελφοι μας. 

Ανήμερα, λοιπόν, της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, είναι μια 

καλή ευκαιρία να θυμηθούμε στίχους, που όλοι κατά καιρούς 

έχουμε διαβάσει, τραγουδήσει ή σιγοψιθυρίσει.  
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Το ποιητικό μας ανθολόγιο «Ο έρωτας…το αρχιπέλαγος» 

χαιρετίζει τον έρωτα σα γεννήτρια δύναμη ζωής και 

δημιουργίας. Είναι ο πρωταγωνιστής σε όλα τα ποιήματα που 

διαλέξαμε, το μυστικό και το παράδειγμα μιας ομορφιάς που 

υπάρχει γύρω μας και ονειρευόμαστε ν’ ανθίζει στη ζωή μας!  

 

Οι υπεύθυνοι του Ομίλου  

“Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Δώρα Μέντη (Γυμνάσιο), Γιώργος Θώδης (Λύκειο), 

φιλόλογοι 
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Οι μαθητές επιλέγουν… 
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Π.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Οδυσσέας Ελύτης, Από τους Προσανατολισμούς 

«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 δυοσμαρίνια 

  

- 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 
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Ήταν εκεί ένα κρύο αρμυρό θαλασσόχορτο 

Μα πιο βαθιά ένα ανθρώπινο αίσθημα που μάτωνε 

Κι άνοιγες μ’ έκπληξη τα χέρια σου λέγοντας τ’ όνομα 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 στο μαΐστρο 

  

Στυλωμένη στους βράχους δίχως χτες και αύριο, 

Στους κινδύνους των βράχων με τη χτενισιά της θύελλας 

Θ’ αποχαιρετήσεις το αίνιγμά σου. 

 

 III 

Τι όμορφη! Έχει πάρει τη μορφή της σκέψης που την αισθάνεται 

όταν αυτή αισθάνεται πως της είναι αφιερωμένη... 

ΧΙ 

Πάρε μαζί σου το φως των γυακίνθων και βάφτισέ το στην πηγή της 

μέρας. Έτσι κοντά στ' όνομά σου θα ριγήσει ο θρύλος, και το χέρι 

μου νικώντας τον κατακλυσμό θα βγει με τα πρώτα περιστέρια. 
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Ποιος θα προϋπαντήσει αυτό το θρόισμα, ποιος θα τ' αξιωθεί σιμά 

του, ποιος είναι αυτός που θα σε προφέρει πρώτος όπως προφέρει ο 

μέγας ήλιος το βλαστάρι! 

Κύματα καθαρίζουνε τον κόσμο. Καθένας ψάχνει το στόμα του. Που 

είσαι φωνάζω κι η θάλασσα τα βουνά τα δέντρα δεν υπάρχουν. 

Βάιος Αντωνίου 

 

Μίλτος Σαχτούρης, 

 «Οι απομείναντες» 

 

Όμως  υπάρχουν ακόμα 

Λίγοι άνθρωποι 

Που δεν είναι κόλαση 

Η ζωή τους 

 

Υπάρχει το μικρό πουλί ο κιτρινολαίμης 

η Fraulein Ramser 

Και πάντοτε του ήλιου οι εναπομείναντες 

Οι ερωτευμένοι με ήλιον ή με φεγγάρι 

 

Ψάξε καλά 

Βρες τους, Ποιητή! 

Κατάγραψέ τους προσεχτικά 

Γιατί όσο παν και λιγοστεύουν 

 

Λιγοστεύουν 

Ειρήνη Ατζαράκη 
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 Οδυσσέας Ελύτης,  

«Η Νεφέλη» 

 

Μέρα τη μέρα ζω – πού ξέρεις αύριο τι ξημερώνει. 

Το ’να μου χέρι τσαλακώνει τα λεφτά και τ’ άλλο μου τα ισιώνει 

 

Βλέπεις χρειάζονται όπλα να μιλάν στα χρόνια μας τα χαώδη 

Και να ’μαστε και σύμφωνοι με τα λεγόμενα «εθνικά ιδεώδη» 

 

Τι με κοιτάς εσύ γραφιά που δεν εντύθηκες ποτέ στρατιώτης 

Η τέχνη του να βγάζεις χρήματα είναι κι αυτή μία πολεμική ιδιότης 

 

Δεν πα’ να ξενυχτάς –να γράφεις χιλιάδες πικρούς στίχους 

Ή να γεμίζεις με συνθήματα επαναστατικά τους τοίχους 

 

Οι άλλοι πάντα θα σε βλέπουν σαν έναν διανοούμενο 

Και μόνο εγώ που σ’ αγαπώ: στα όνειρά μου μέσα έναν κρατούμενο. 

 

Έτσι που αν στ’ αλήθεια είναι καταπώς λεν «κοινός διαιρέτης» 

Εγώ θα πρέπει να ’μια η Μαρία Νεφέλη κι εσύ φευ 

 ο Νεφεληγερέτης. 

 

Δάφνη Γεραλή 
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Κ. Π. Καβάφης 

«Μακριά» 

 

Θα ’θελα αυτήν την μνήμη να την πω…  

Μα έτσι εσβήσθη πια… σαν τίποτε δεν απομένει —  

γιατί μακριά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται. 

 

Δέρμα σαν καμωμένο από ιασεμί…  

Εκείνη του Αυγούστου — Αύγουστος ήταν; — η βραδιά…  

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

Α ναι, μαβιά· ένα σαπφείρινο μαβί.  

 

«Τα επικίνδυνα» 

 

Είπε ο Μυρτίας (Σύρος σπουδαστής 

 στην Αλεξάνδρεια· επί βασιλείας 

 αυγούστου Κώνσταντος και αυγούστου Κωνσταντίου·  

εν μέρει εθνικός, κι εν μέρει χριστιανίζων)·  

 «Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη,  

εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σα δειλός.  

Το σώμα μου στες ηδονές θα δώσω,  

στες απολαύσεις τες ονειρεμένες,  

στες τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες,  

στες λάγνες του αίματός μου ορμές, χωρίς  

κανέναν φόβο, γιατί όταν θέλω —  

και θα ’χω θέληση, δυναμωμένος  

ως θα ’μαι με θεωρία και μελέτη —  

στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω  

 το πνεύμα μου, σαν πριν, ασκητικό» 
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«Πολυέλαιος» 

Σε κάμαρη άδεια και μικρή, τέσσαρες τοίχοι μόνοι, 

και σκεπασμένοι με ολοπράσινα πανιά, 

καίει ένας πολυέλαιος ωραίος και κορώνει· 

και μες στη φλόγα του την καθεμιά πυρώνει 

μια λάγνη πάθησις, μια λάγνη ορμή. 

 

Μες στην μικρή την κάμαρη, που λάμπει αναμμένη 

από του πολυελαίου την δυνατή φωτιά, 

διόλου συνηθισμένο φως δεν ειν’ αυτό που βγαίνει. 

Γι’ άτολμα σώματα δεν είναι καμωμένη 

αυτής της ζέστης η ηδονή.  

 

Αντώνης Δανιήλ 
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Οδυσσέας Ελύτης,  

«Το δελφινοκόριτσο» 

 

Εκεί στης Ύδρας τ' ανοιχτά και των Σπετσώ 

    να σου μπροστά μου ένα δελφινοκόριτσο 

  

Μωρέ του λέω που 'ν' το μεσοφόρι σου 

    έτσι γυμνούλι πας να βρεις τ' αγόρι σου; 

  

-Αγόρι εγώ δεν έχω μου αποκρίνεται 

    βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται 

  

Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται 

    ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται 

  

Θε μου συχώρεσέ μου σκύβω για να δω 

    κι ένα φιλί μου δίνει το παλιόπαιδο 

  

Σαν λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε 

    κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε 

  

-Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε 

    πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. 

 Παναγιώτης Δόξας 
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Βιτσέντζος Κορνάρος   

Από τον Ερωτόκριτο   

 

Aνάθεμα τον Έρωτα με τα καλά τά κάνει,   

και πώς κομπώνει και γελά τη φρόνεψιν, και σφάνει!   

Σ’ ποσ’ άδικα, σ’ ποσ’ άπρεπα τον άνθρωπο μπερδαίνει,  

 κι οπού τον έχει για κριτήν, εις ίντα σφάλμα μπαίνει!   

Πόσοι Aφεντόπουλοι όμορφοι ήσαν εκεί στη μέση,   

και μόνον ο Pωτόκριτος της Aρετής αρέσει.  

Kαι δε θωρεί πλιο στα ψηλά, μα χαμηλά ξαμώνει,   

και με μαγνιά τα μάτια τση, κι αράχνην τα κουκλώνει.   

Kαι να ξανοίξει δεν μπορεί, εις το καλό να πάγει,   

μα εις τό τη βλάφτει προθυμά, γιατί η καρδιά τση εσφάγη.    

 
 

Κώστας Καρυωτάκης, 

 «Τα γράμματά σου»     

 

Τα γράμματά σου τα ’χω, αγάπη πρώτη,   

σε ατίμητο κουτί, μες στην καρδιά μου.   

Τα γράμματά σου πνέουνε τη νιότη  

 κι ανθίζουνε την όψιμη χαρά μου.  

   

Τα γράμματά σου, πόσα μου μιλούνε  

 με τις στραβές γραμμές και τα λαθάκια!   

Τρέμουν, γελάνε, κλαίνε, ανιστορούνε   

παιχνίδισμα τη ζούλια και την κάκια... 

    

Το μύρο στους φακέλους που είχες ραντίσει,   

του Καιρού δεν το σβήσανε τα χνότα.  
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 Παρόμοια ας ήταν να μην είχε σβήσει  

 η απονιά σου τα ονείρατα τα πρώτα!  

  

Τα γράμματά σου πάνε, Αγάπη μόνη,   

βάρκες λευκές, τη σκέψη μου εκεί κάτου.   

Τα γράμματά σου τάφοι· δεν τελειώνει  

 απάνω τους η λέξη του Θανάτου.     

 

Τάσος Λειβαδίτης,  

Από το Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας  

 

Ναι, αγαπημένη μου. Πολύ πριν να σε συναντήσω  εγώ σε περίμενα. Πάντοτε 

σε περίμενα.    

Αλήθεια εκείνη η άνοιξη, εκείνο το πρωινό, εκείνη η απλή κάμαρα της  

ευτυχίας  αυτό το σώμα σου που κράταγα πρώτη φορά γυμνό  

 αυτά τα δάκρυα που δεν μπόρεσα στο τέλος να κρατήσω -  πόσο σου 

πήγαιναν.    

Α, θα ’θελα να φιλήσω τα χέρια του πατέρα σου, 

της μητέρας σου τα  γόνατα που σε γέννησαν για μένα   

να φιλήσω όλες τις καρέκλες που ακούμπησες περνώντας με το  φόρεμά σου   

να κρύψω σαν φυλακτό στον κόρφο μου ένα μικρό κομμάτι 

απ’ το  σεντόνι που κοιμήθηκες.   

Θα μπορούσα ακόμα και να χαμογελάσω   

στον άντρα που σ’ έχει δει γυμνή πριν από μένα 

 να του χαμογελάσω, που του δόθηκε μια τόση ατέλειωτη ευτυχία. 

 Γιατί εγώ, αγαπημένη, σου χρωστάω κάτι πιο πολύ απ’ τον έρωτα   

εγώ σου χρωστάω το τραγούδι και την ελπίδα, τα δάκρυα και πάλι  την ελπίδα.    

Στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου, έζησα όλη τη ζωή! 
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«Έρωτας» 

'Oλη τη νύχτα πάλεψαν απεγνωσμένα να σωθούν απ' τον εαυτό τους,  

δαγκώθηκαν, στα νύχια τους μείναν κομμάτια δέρμα, γδαρθήκανε  

σαν δυο ανυπεράσπιστοι εχθροί, σε μια στιγμή, αλλόφρονες, ματωμένοι,  

βγάλανε μια κραυγή  

σα ναυαγοί, που, λίγο πριν ξεψυχήσουν, θαρρούν πως βλέπουν φώτα,  

κάπου μακριά.  

Κι όταν ξημέρωσε, τα σώματά τους σα δυο μεγάλα ψαροκόκαλα  

ξεβρασμένα στην όχθη ενός καινούργιου μάταιου πρωινού.  

 

Μαρία Πολυδούρη,  

«Είμαι τρελή να σ’ αγαπώ» 

 

Είμαι τρελή να σ’ αγαπώ, αφού πια έχεις πεθάνει,   

να λιώνω στη λαχτάρα των φιλιών,   

να νιώθω τώρα πως αυτό που μου ’δωσες δε φτάνει,   

δε φτάνει η δρόσος των παλιών. 

 

Με μιαν ασίγαστη μανία να θέλω ό,τι μου λείπει,   

να θέλω ό,τι μου κράτησες κρυφό,   

κι έτσι να δέρνομαι μ’ αυτό το μάταιο καρδιοχτύπι.   

Στα μάτια σου την τρέλα να ρουφώ. 

    

Τι θ’ απογίνω, αγαπημένε, πού θα σε ζητήσω;  

 Άλλοτε οι μέρες φεύγανε στην προσμονή σου σκιές.   

Αιώνες καρτερώντας σε μπορούσα να διανύσω,   

με τ’ όνειρό σου οι πίκρες μου γλυκιές. 

    

Πού να ’σαι; Τι ν’ απόμεινε από σε να το ζητήσω;  
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Που να ’ναι το στερνό μου αυτό αγαθό;  

Ω, δεν μπορεί μια ολόκληρη ζωή γι’ αυτό να ζήσω,  

και μάταια καρτερώντας να χαθώ.    

 

Μενέλαος Λουντέμης    

«Ερωτικό κάλεσμα»    

 

Έλα κοντά μου, δεν είμαι η φωτιά.   

Τις φωτιές τις σβήνουν τα ποτάμια.   

Τις πνίγουν οι νεροποντές.   

Τις κυνηγούν οι βοριάδες.   

Δεν είμαι, δεν είμαι η φωτιά. 

 

Έλα κοντά μου δεν είμαι άνεμος.   

Τους άνεμους τους κόβουν τα βουνά.  

 Τους βουβαίνουν τα λιοπύρια.   

Τους σαρώνουν οι κατακλυσμοί.   

Δεν είμαι, δεν είμαι ο άνεμος. 

 

Εγώ δεν είμαι παρά ένας στρατηλάτης  

 ένας αποσταμένος περπατητής   

που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς   

ν’ ακούσει το τραγούδι των γρύλων.  

Κι αν θέλεις, έλα να τ’ ακούσουμε μαζί.    
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«Ερωτικό» 

 

Ήρθε.  

Και φώτισε την καταπακτή μου.  

Κι έγινε φως. Ήταν ο ουρανός; Δεν ξέρω.  

Ένα μόνο ξέρω.  

Πως έχασα τη γη.  

 

Ήρθε.  

Και ξοπίσω της έτρεχαν ξυπόλυτες  

ένα κοπάδι ξέπλεκες ακτίνες.  

Παίζοντας κρυφτούλι με τους ατμούς.  

 

Ήρθε.  

Κι έφυγε τρομαγμένη η πίσσα  

Σκορπώντας τα μαύρα της δάκρυα  

Ενώ κάτι μεθυσμένοι κορυδαλοί  

Ανεβοκατέβαιναν σα σαλτιμπάγκοι.  

 

Ήρθε.  

Κι ένα χελιδόνι  

-Καθώς έφευγε για τόπους μακρινούς-  

Σταμάτησε κι άπλωσε τις φτερούγες του  

πάνω στο σταυρό της κοντινής μας εκκλησιάς.  

Αγάπη!  

Για να ζήσεις ήρθες  

Ή για να σταυρωθείς.  

 

Δημήτρης Καλαμπάκας-Μαρίνος Κονταράς-Πένυ Μπεθάνη 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

21 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

 

Μαρία Λαϊνά,  

«Θριαμβικό» 

 

Αν κάποτε πεθάνω, 

 μην ακούσεις ποτέ πως τάχα «κείμαι ενθάδε»:  

εσύ θα με 'βρεις στην αναπνοή του αγέρα  

 στο φευγαλέο, παιδικό χαμόγελο.  

 

Αν κάποτε πεθάνω, 

 μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα:  

 εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης 

 και στην επιμονή του ήχου της βροχής.  

 

Αν κάποτε πεθάνω, 

 μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε:  

 σκέψου πως θα σε περιμένει,  

 σ' άλλες αισθήσεις περιγράφοντας την ομορφιά σου. 

 

Μαρία Πολυδούρη,  

«Κοντά σου» 

 

Κοντά σου δεν αχούν άγρια οι ανέμοι. 

Κοντά σου είναι η γαλήνη και το φως. 

Στου νου μας τη χρυσόβεργην ανέμη 

Ο ρόδινος τυλιέται στοχασμός. 

Κοντά σου η σιγαλιά σα γέλιο μοιάζει 

που αντιφεγγίζουν μάτια τρυφερά 
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κ’ αν κάποτε μιλάμε, αναφτεριάζει, 

πλάι μας κάπου η άνεργη χαρά. 

Κοντά σου η θλίψη ανθίζει σα λουλούδι 

κι ανύποπτα περνά μες στη ζωή. 

Κοντά σου όλα γλυκά κι όλα σα χνούδι, 

σα χάδι, σα δροσούλα, σαν πνοή. 

 

«Σαν πεθάνω» 

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη, 

όταν αντικρύ θ’ ανοίγει μες στη γάστρα μου δειλά 

ένα ρόδο – μια ζωούλα. Και θα μου κλειστούν τα χείλη 

και θα μου κλειστούν τα μάτια μοναχά τους σιωπηλά. 

 

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα θλιβερή σαν την ζωή μου, 

που η δροσιά της, κόμποι δάκρυ θα κυλάει πονετικό 

στο άγιο χώμα που με ρόδα θα στολίζει τη γιορτή μου, 

στο άγιο χώμα που θα μου είναι κρεβατάκι νεκρικό. 

 

Όσα αγάπησα στα χρόνια της ζωής μου θα σκορπίσουν 

και θ’ αφανιστούν μακριά μου, σύννεφα καλοκαιριού. 

Όσα μ' αγάπησαν μόνο θα ’ρθουν να με χαιρετίσουν 

και χλωμά θα με φιλάνε σαν αχτίδες φεγγαριού. 

 

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη. 

Η στερνή πνοή μου θα ’ρθει να στο πει και τότε πια, 

όση σου απομένει αγάπη, θα ’ναι σα θαμπό καντήλι 

- φτωχή θύμηση στου τάφου μου την απολησμονιά. 
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Κική Δημουλά,  

«Εξοπλισμός θερινών αναγκών» 

 

Κάτι ορθάνοιχτα παράθυρα 

ανεβάζουν καλοκαίρι με το γερανό της μύγας. 

Μετρώ και λείπουνε μιά δυό συλλαβές του 

και το πόδι του λάμδα σπασμένο 

Κουνιότανε από πέρυσι. 

Τώρα που θα καθίσει τόση ελάττωση 

κι όλη η συνοδεία των ευνούχων της. 

Πάντως είναι στέρεο το ελαττούμενο 

σηκώνει τόνους άλγη. Κάτσε άφοβα. 

Καλού κακού θα προσθέσω στον κατάλογο 

μια ξαπλώστρα εις αντικατάστασιν 

του σπασμένου λάμδα. 

Χρειάζομαι επίσης 

Τρανζιστοράκι κολλητό στ’ αυτάκια των κυμάτων 

ν’ ακούνε μουσική από σταθμούς πειρατικούς της άμμου. 

Ένα τραγούδι ευσυγκίνητο κομίζει συλλαβές 

ίδιες σχεδόν μ’ αυτές που βρέθηκαν να λείπουν από 

το καλοκαίρι και παραπανίσιες μάλιστα. Μην τύχει 

να θυμηθείς και άλλους. Να έχουν να καθίσουν. 

Γυαλιά απορροφητικά, μη θυμηθώ περισσότερους. 

Αν και φορώ πότε πότε καπνούς επαφής. 

Καπέλο για τον ήλιο 

παρόλο που δεν καίει όπως τότε 

που ήσουν μέρα νύχτα εφευρέτης του. 

Να δοκιμάσω από περιέργεια ένα έγκαυμα παλιό 

να δω αν ξεφλούδισε ο τρελός 
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έρωτας της πλάτης μου για δαύτο. 

Μαγιό καινούργιο –πάχυνε πολύ η κάθοδός μου. 

Να πω την αλήθεια λιγουρεύομαι 

κι ένα καινούργιο σώμα να κάθομαι στα μίλια του 

και να χαϊδεύω τις αέρινες ρυτίδες της θαλάσσης. 

Αλλά θα επικρατήσει τελικά η λογική 

του σώματος ετούτου που διαθέτω. 

Άπαντα τα λάμδα της θαλάσσης 

προσεκτικά να τ’ ανεβάζει ένα ένα 

μέσα σε διάφανα μπλε σταγονίδια μη σπάσουν 

ο γερανός του γλάρου. 

Ποια θάλασσα; 

Σκέτο νερό πειρατής οφθαλμαπάτης. 

Πρόσφυγας εκ της μακρινής κοσμογονίας. 

Εκμαυλιστικά απέραντο χάρη στις βαραθρώσεις 

σχιζοειδής οξυθυμίες αρχικά του σύμπαντος. 

Οφθαλμοπόρνος της ιερόδουλης φυγής. 

Ποια θάλασσα; 

Καιρός να επικρατήσει η λογική 

του σώματος ετούτου που διαθέτεις. 

Ντύσου και κολύμπα. 

(Απαγορεύεται η ρίψις δακρύων. 

Είναι που είναι από μόνη της αλμυρή 

λύσσα η ωριμότης). 

 

Γιώργος Κατραούρας 
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E. E. Κάμμιγκς, 

 «Κουβαλώ μαζί μου την καρδιά σου» 

 

Κουβαλώ μαζί μου την καρδιά σου 

μέσα στην καρδιά μου 

ποτέ δεν είμαι μόνος 

όπου πάω είσαι κι εσύ 

ότι κάνω μόνος μου 

το κάνεις κι εσύ, αγάπη μου 

--- 

Δε φοβάμαι τη μοίρα 

εσύ είσαι η μοίρα μου, γλυκιά μου 

δε θέλω τον κόσμο 

εσύ είσαι ο κόσμος, ομορφιά μου 

--- 

Αυτό είναι το πιο κρυμμένο μυστικό 

η ρίζα της ρίζας 

ο ανθός του ανθού 

ο ουρανός του ουρανού 

του δένδρου που λέγεται ζωή 

που ψηλώνει πιο πολύ 

απ' όσο η ψυχή ελπίζει 

ή το μυαλό μπορεί να κρύψει 

Είναι το θαύμα που κρατά 

τ' αστέρια χώρια 

--- 

Κουβαλώ την καρδιά σου 

την κουβαλώ στην καρδιά μου 
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Νίκος Καρούζος, 

 «Η κούφια πυρκαγιά» 

 

Τι ημέρες και εκείνες της αγάπης... 

Κάθε σου τηλεφώνημα γλυκόλαλο 

τι ομορφιά μεγάλη ο χρόνος περιμένοντας 

να κουδουνίσει ξαφνικά η συσκευή 

να πλημμυρίσει η μαυρίλα της απ’ τη φωνή σου 

στα ευρύχωρα δευτερόλεπτα στο δικό σου βραδάκι. 

Μα είν’ ο χαλασμός ανείπωτος ήρθε το τέλος 

γυρίζουμε στην κλειστή μοναξιά του ο καθένας 

τα φουστάνια σου θ’ αγγίξουν το πολύ μέχρις αύριο 

άλληνε σάρκα. 

 

Ιωάννα Μητσάνη 
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Οδυσσέας Ελύτης, 

 «Του Αιγαίου» 

 

Ο έρωτας 

Το αρχιπέλαγος 

Κι η πρώρα των αφρών του 

Κι οι γλάροι των ονείρων του 

Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει 

Ένα τραγούδι 

Ο έρωτας 

Το τραγούδι του 

Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του 

Κι η ηχώ της νοσταλγίας του 

Στον πιο βρεμένο βράχο της η αρραβωνιαστικιά προσμένει 

Ένα καράβι 

Ο έρωτας 

Το καράβι του 

Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του 

Κι ο φλόκος της ελπίδας του 

Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λικνίζει 

Τον ερχομό. 
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Ναζίμ Χικμέτ,  

«Νανούρισμα» 

 

Ψυχή μου εσύ 

Κλείσε τα μάτια σου ήσυχα γλαρά 

Κι όπως βουλιάζουν στα νερά 

Βυθίσου μες στον ύπνο ολόλευκη γυμνή 

Το πιο όμορφο όνειρο για σένα αδημονεί 

νάνι μου, εσύ. 

 

Ψυχή μου εσύ 

Κλείσε τα μάτια σο γλαρά σιγαλινά 

Κι αφέσου, ως μες στα δυο μου χέρια, να, 

νάνι μου, εσύ, ψυχή χρυσή. 

 

Κλείσε τα μάτια σο γλαρά σιγαλινά 

Που καίει μια φλόγα μέσα τους, τα πράσινα, τα καστανά 

νάνι, ψυχή μου εσύ χρυσή 

νάνι μου εσύ. 

Δημήτρης Μουστάκης 
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Τάκης Σινόπουλος,  

«Πρόσκληση της Ιωάννας» 

 

Έλα μαζί μου απόψε να σε σφίξω με τα φύλλα μου 

και με τα σύννεφά μου. 

Να σε τυλίξω μ’ αναρίθμητες μεταμορφώσεις και φωνές 

ώσπου να μείνουν μόνο τ’ άσπρα σου τα κόκαλα 

μες στον αφρό του φεγγαριού. 

Σοφία Νότη 

Λορέντζος Μαβίλης,  

«Αφιέρωση» 

 

Πέτα, Αγάπη, στα ουράνια και χαιρέτα 

τη μάνα μου και δείχ’ της τα φτωχά μου 

τούτα τραγούδια, κ’ έπειτα εδώ χάμου 

βλογημένα απ’ αυτήν ξανάφερέ τα· 

 

Μ’ ένα χαμόγελό της χρύσωνέ τα, 

και σαν πετράδια ατόφωτα, σαν άμμου 

χρυσού κλωνιά, χαρές και βάσανά μου, 

θα γυαλίσουν μες τ’ άτεχνα σονέτα. 

 

Σαν αλκυόνα, Αγάπη, με φτερούγες 

απλωμένες διαβαίνεις ιριδένια 

κατάστρωτες με φως ανάερες ρούγες. 

 

Στης ζωής τ’ άγριο πέλαο νεραϊδένια 

χαρίζεις καλοσύνη, όθε φωλιάζεις 

και μ’ όνειρα ουρανού το ασπρογαλιάζεις.- 
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Νίκος Εγγονόπουλος,  

«Μερόπη» 

 

Είναι των αδυνάτων αδύνατο 

να νικηθεί ο χρόνος 

 

Η αγάπη προϋποθέτει αγνότητα 

κι αυτή η φλογισμένη αγάπη που δείξαμε 

- που επροσφέραμε - 

εξελήφθη για αδυναμία κι άλλα 

 

τώρα: τα χρώματα 

 

τo γαλάζιο τ’ ουρανού 

το πράσινο των δέντρων 

το μουντό των βουνών 

να στοιχεία συνθέσεως  

για τον γοητευτικό 

τον εξαίσιο  

πίνακα της ζωής 

 

Δημήτρης Παϊζης-Ραντοϊκοβιτς 
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Νίκος Καββαδίας, 

 «Φάτα Μοργκάνα» 

 

Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό 

στάλα τη στάλα συναγμένο απ’ το κορμί σου 

σε τάσι αρχαίο, μπακιρένιο αλγερινό 

που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν.΄ 

 

Στρείδι ωκεάνειο αρραβωνιάζεται το φως. 

Γεύση από φλούδι του ροδιού, στυφό κυδώνι 

κι ο άρρητος πόνος, πιο πικρός και πιο στυφός, 

που εναποθέτανε στα βάζα οι Καρχηδόνιοι. 

 

Πανί δερμάτινο, αλειμμένο με κερί, 

οσμή από κέδρο, από λιβάνι, από βερνίκι, 

όπως μυρίζει αμπάρι σε παλιό σκαρί 

χτισμένο τότε στον Ευφράτη στη Φοινίκη. 

 

Χόρτο ξανθό τρίποδο σκέπει μαντικό. 

Κι ένα ποτάμι με ζεστή, λιωμένη πίσσα, 

άγριο, ακαταμάχητο, απειλητικό, 

ποτίζει τους αμαρτωλούς που σ’ αγαπήσαν. 

 

Rosso romano, πορφυρό της Δαμασκός, 

δόξα του κρύσταλλου, κρασί απ’ τη Σαντορίνη. 

Ο ασκός να ρέει, κι ο Απόλλωνας βοσκός 

να κολυμπάει τα βέλη του με διοσκορίνη. 

 

Σκουριά πυρόχρωμη στις μίνες του Σινά. 
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Οι κάβες της Γερακινής και το Στρατόνι. 

Το επίχρισμα. Η άγια σκουριά που μας γεννά, 

μας τρέφει, τρέφεται από μας, και μας σκοτώνει 

. 

Καντήλι, δισκοπότηρο χρυσό, αρτοφόρι. 

Άγια λαβίδα και ιερή από λαμινάρια. 

Μπροστά στην Πύλη δύο δαιμόνοι σπαθοφόροι 

και τρεις Αγγέλοι με σπασμένα τα κοντάρια. 

 

“Πούθ’ έρχεσαι; Απ’ τη Βαβυλώνα. 

Πού πας; Στο μάτι του κυκλώνα. 

Ποιαν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα. 

Πώς τη λένε; Φάτα Μοργκάνα. 

 

Πάντα οι κυκλώνες έχουν γυναικείο 

όνομα. Εύα από την Κίο. 

Η μάγισσα έχει τρεις κόρες στο Αμανάτι 

και η τέταρτη ειν’ ένα αγόρι μ’ ένα μάτι. 

 

Ψάρια που πετάν μέσα στην άπνοια, 

όστρακα, λυσίκομες κοπέλες, 

φίδια της στεριάς και δέντρα σάπια, 

άρμπουρα, τιμόνια και προπέλες. 

 

Να ’χαμε το λύχνο του Αλαδίνου 

ή το γέρο νάνο απ’ την Καντώνα. 

Στείλαμε το σήμα του κινδύνου 

πάνω σε άσπρη πέτρα με σφεντόνα. 
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Δαίμονας γεννά τη νηνεμία. 

Ξόρκισε, Allodetta, τ’ όνομά του. 

Λούφαξεν ο δέκτης του ασυρμάτου, 

και φυλλομετρά τον καζαμία. 

 

Ο άνεμος κλαίει. Σκυλί στα λυσσιακά του. 

Γεια χαρά, στεριά, κι αντίο, μαστέλο. 

Γλίστρησε η ψυχή μας από κάτου, 

έχει και στην κόλαση μπορντέλο.” 

 

Πάνος Θασίτης,  

«Μόνο τα μάτια σου» 

Τούτη τη νύχτα της σιγής και της απελπισίας 

Μέσα στους κύκλους τους σφιχτούς της φυλακής 

Μόνο τα μάτια σου είναι δρόμος 

Μόνο τα μάτια σου 

Μόνο τα μάτια σου όπου γνώρισα το χάος της ελευθερίας. 

 

Ναζίμ Χικμέτ  

«Επιστολές και ποιήματα (1942-1946)» (μτφρ. Γ. Ρίτσος) 

 

Μονάκριβή μου εσύ στον κόσμο  

μου λες στο τελευταίο σου γράμμα:  

«πάει να σπάσει το κεφάλι μου, σβήνει η καρδιά μου,  

αν σε κρεμάσουν, αν σε χάσω θα πεθάνω».  

Θα ζήσεις, καλή μου, θα ζήσεις,  

Η ανάμνησή μου σαν μαύρος καπνός  

θα διαλυθεί στον άνεμο.  

Θα ζήσεις, αδελφή με τα κόκκινα μαλλιά της καρδιάς μου  
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Οι πεθαμένοι δεν απασχολούν πιότερο από ένα χρόνο  

τους ανθρώπους του εικοστού αιώνα. 

Ο θάνατος  

Ένας νεκρός που τραμπαλίζεται στην άκρη του σκοινιού  

σε τούτον δω το θάνατο δεν αντέχει η καρδιά μου.  

Μα να ’σαι σίγουρη, πολυαγαπημένη μου,  

αν το μαύρο και μαλλιαρό χέρι ενός φουκαρά ατσίγγανου  

περάσει στο λαιμό μου τη θηλιά  

άδικα θα κοιτάνε μες στα γαλάζια μάτια του Ναζίμ να δουν το φόβο.  

Στο σούρπωμα του στερνού μου πρωινού  

θα δω τους φίλους μου και σένα.  

Και δε θα πάρω μαζί μου κάτου από το χώμα  

παρά μόνο την πίκρα ενός ατέλειωτου τραγουδιού. 

Γυναίκα μου  

Μέλισσά μου με τη χρυσή καρδιά  

Μέλισσά μου με τα μάτια πιο γλυκά από το μέλι  

Τι κάθισα και σου ’γραψα πως ζήτησαν το θάνατό μου. 

Η δίκη μόλις άρχισε  

Δεν κόβουν δα και στα καλά καθούμενα έτσι το κεφάλι  

όπως ένα γογγύλι.  

Έλα, έλα, μη μου σκας  

Αυτά είναι μακρινά ενδεχόμενα.  

αν έχεις τίποτα λεφτά  

αγόρασέ μου ένα μάλλινο σώβρακο  

Μου μένει ακόμα κείνη η ισχιαλγία στο πόδι 

Και μην ξεχνάς πως η γυναίκα ενός φυλακισμένου  

Δεν πρέπει να  ’χει μαύρες έγνοιες. 

Βασιλική Σιάφου 
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Κική Δημουλά,  

«Ο 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 ουσιαστικόν, 
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γένους θηλυκού, 

ενικός αριθμός. 

Πληθυντικός αριθμός 

οι νύχτες. 

Οι νύχτες από δω και πέρα. 

 

Κωνσταντίνος Καβάφης,  

«Έτσι πολύ ατένισα» 

 

Την ομορφιά έτσι πολύ ατένισα, 

που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου. 

 

Γραμμές του σώματος. Κόκκινα χείλη. Μέλη ηδονικά. 

Μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα∙ 

Πάντα όμορφα κι αχτένιστα σαν είναι, 

και πέφτουν, λίγο, επάνω στ’ άσπρα μέτωπα. 

Πρόσωπα της αγάπης, όπως τα ‘θελεν 

η ποίησίς μου… μες στες νύχτες της νεότητός μου, 

μέσα στες νύχτες μου κρυφά, συναντημένα. 

 

Γιάννης Ρίτσος,  

«Γυμνό σώμα» 

 

Είπε: 

ψηφίζω το γαλάζιο. 

Εγώ το κόκκινο. 

Κι εγώ. 

 

Το σώμα σου ωραίο 
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Το σώμα σου απέραντο. 

Χάθηκα στο απέραντο. 

Διαστολή της νύχτας. 

Διαστολή του σώματος. 

Συστολή τη ψυχής. 

 

Όσο απομακρύνεσαι 

Σε πλησιάζω. 

Ένα άστρο 

Έκαψε το σπίτι μου. 

 

Οι νύχτες με στενεύουν 

στην απουσία σου. 

Σε αναπνέω. 

 

Η γλώσσα μου στο στόμα σου 

Η γλώσσα σου στο στόμα μου- 

Σκοτεινό δάσος. 

Οι ξυλοκόποι χάθηκαν 

και τα πουλιά. 

Όπου βρίσκεσαι 

υπάρχω. 

Τα χείλη μου 

περιτρέχουν το αφτί σου. 

 

Τόσο μικρό και τρυφερό 

πώς χωράει 

όλη τη μουσική; 

Ηδονή- 
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πέρα από τη γέννηση, 

πέρα από το θάνατο. 

Τελικό κι αιώνιο 

παρόν. 

Αγγίζω τα δάχτυλα 

των ποδιών σου. 

Τι αναρίθμητος ο κόσμος. 

Μέσα σε λίγες νύχτες 

πώς πλάθεται και καταρρέει 

όλος ο κόσμος; 

 

Η γλώσσα αγγίζει 

βαθύτερα από τα δάχτυλα. 

Ενώνεται. 

Τώρα 

με τη δική σου αναπνοή 

ρυθμίζεται το βήμα μου 

κι ο σφυγμός μου. 

Δυο μήνες που δε σμίξαμε. 

ένας αιώνας 

κι εννιά δευτερόλεπτα. 

Τι να τα κάνω τ’ άστρα 

αφού λείπεις; 

με το κόκκινο του αίματος 

είμαι. 

 

Είμαι για σένα. 

 

Μαρκέλλα Σούτη 
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Γιώργος Σεφέρης,  

«Φυγή» 

 

Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας, 

έφευγε ξαναγύριζε και μας έφερνε 

ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό 

ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο 

μέσα στο πρωινό χορτάρι 

ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε 

να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. 

 

Η αγάπη μας δεν ήταν άλλη, ψηλαφούσε 

σιγά μέσα στα πράγματα που μας τριγύριζαν 

να εξηγήσει γιατί δεν θέλουμε να πεθάνουμε 

με τόσο πάθος. 

 

Κι αν κρατηθήκαμε από λαγόνια κι αν αγκαλιάσαμε 

 μ' όλη τη δύναμη μας άλλους αυχένες 

κι αν σμίξαμε την ανάσα μας με την ανάσα 

εκείνου του ανθρώπου 

κι αν κλείσαμε τα μάτια μας, δεν ήταν άλλη, 

μοναχά αυτός ο βαθύτερος καημός να κρατηθούμε 

μέσα στη φυγή. 
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Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, 

 «Αν μ’ ηγάπας» (Εκ του Γαλλικού) 

 

Αν του βίου μου το σκότος 

φαεινή έρωτος ακτίς 

διεθέρμαινεν, ο πρώτος 

της αλγούσης μου ψυχής 

ο παλμός ήθελεν ήτο ραψωδία ευτυχής. 

Δεν τολμώ να ψιθυρίσω 

ό,τι ήθελον σε ειπεί: 

πως χωρίς εσέ να ζήσω 

μοι είναι αφόρητος ποινή - 

αν μ' ηγάπας... πλην, φευ, τούτο είν' ελπίς απατηλή! 

Αν μ' ηγάπας, των δακρύων 

ήθελον το τέρμα ιδεί· 

και των πόνων των κρυφίων. 

Οι δε πλάνοι δισταγμοί 

δεν θα ετόλμων πλέον να δείξουν την δολίαν των μορφή. 

Εν τω μέσω οραμάτων 

θείων ήθελ' ευρεθείς. 

Ρόδα θαλερά την βάτον 

θα εκόσμων της ζωής - 

αν μ' ηγάπας... πλην, φευ, τούτο είν' απ απατηλή ελπίς!  

 

Κατερίνα Σταθουλοπούλου 
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Ιωάννης Βηλαράς,  

«Σαν πεταλούδα στη φωτιά» 

 

Σαν πεταλούδα στη φωτιά, σ’ εσένα γύρες φέρω 

κι οχ τη φωτιά που καίγομαι να φύγω δεν ηξέρω. 

Και μόλο που φλογίζομαι, πετώ ολόγυρα σου, 

να ξεμακρύνω δεν μπορώ στιγμήν από σιμά σου. 

Τα μάγια δεν τα πίστευα και μάγια είσαι ατή σου· 

τα μάγια ειν’ τα θέλγητρα οπόχει το κορμί σου. 

Γιατί με χέρι αλάθευτο ηθέλησεν η φύση 

της νιότης τ' άνθια ολόβολο προικιό να σου χαρίσει. 

Και ποιος ειν' ο αναίσθητος που να σ' αλησμονήσει, 

αφού σε δει για μια φορά, μαζί σου σα μιλήσει; 

Τ' αηδόνι σόδωκε λαλιά, φωνή το καναρίνι, 

τη χλωρασιά σου δάνεισαν των περβολιών οι κρίνοι. 

Οι χάρες αναπαύουνται απάνω στη θωριά σου, 

της άνοιξης τριαντάφυλλα ανθούν στα μάγουλά σου. 

Λεν το κοράλλι κόκκινο, μόν' δίχως νοστιμάδα· 

δεν έχει σαν τ' αχείλι σου βαφή και κοκκινάδα. 

Δοξάρια είναι τα φρύδια σου και με πιτηδειοσύνη 

βαρούν, πληγώνουν τις καρδιές, χωρίς ελεημοσύνη. 

Στα δυο σου μάτια τα γλυκά ο έρωτας φωλιάζει 

κι οχ ταύτα τις σαγίτες του στους νιους απάνω αδειάζει. 

Το κοίτασμά σου το γλυκό ειν' των καρδιών ο κλέφτης· 

αν δεν πιστεύεις, ρώτησε να σου το ειπεί ο καθρέφτης... 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1915,6352/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1915,6352/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1915,6352/
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 Γιώργος  Σαραντάρης,  

«Μιλώ» 

Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει 

Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου 

Και δεν υπάρχει θάλασσα δεν υπάρχει χώρα  

Όπου τα μάτια σου δεν μιλούν 

 

Τα μάτια σου μιλούν εγώ χορεύω 

Λίγη δροσιά μιλούν κ’εγώ χορεύω 

Λίγη χλόη πατούν τα πόδια μου  

Ο άνεμος φυσά που μας ακούει 

Αγγελική Σταυρακοπούλου 
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Οδυσσέας Ελύτης,  

Το Μονόγραμμα 

 

Θα γυρίσει αλλού τις χαρακιές 

Της παλάμης, η Μοίρα, σαν κλειδούχος 

Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο Καιρός 

  

Πώς αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι 

Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας 

Και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα 

Με το δριμύ του μαύρου του θανάτου. 

 

Πενθώ τον ήλιο και πενθώ τα χρόνια που έρχονται 

Χωρίς εμάς και τραγουδώ τ’ άλλα που πέρασαν 

Εάν είναι αλήθεια 

Μιλημένα τα σώματα και οι βάρκες που έκρουσαν γλυκά 

Οι κιθάρες που αναβόσβησαν κάτω από τα νερά 

Τα «πίστεψέ με» και τα «μη» 

Μια στον αέρα, μια στη μουσική 

Τα δυο μικρά ζώα, τα χέρια μας 

Που γύρευαν ν’ ανέβουνε κρυφά το ένα στο άλλο 

Η γλάστρα με το δροσαχί στις ανοιχτές αυλόπορτες 

Και τα κομμάτια οι θάλασσες που ερχόντουσαν μαζί 

Πάνω απ’ τις ξερολιθιές, πίσω απ’ τους φράχτες 

Την ανεμώνα που κάθισε στο χέρι σου 

Κι έτρεμε τρεις φορές το μωβ τρεις μέρες πάνω από 

 τους καταρράχτες 
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Εάν αυτά είναι αλήθεια τραγουδώ 

Το ξύλινο δοκάρι και το τετράγωνο φαντό 

Στον τοίχο, τη Γοργόνα με τα ξέπλεκα μαλλιά 

Τη γάτα που μας κοίταξε μέσα στα σκοτεινά 

Παιδί με το λιβάνι και με τον κόκκινο σταυρό 

Την ώρα που βραδιάζει στων βράχων το απλησίαστο 

Πενθώ το ρούχο που άγγιξα και μου ήρθε ο κόσμος. 

 

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα 

  

Επειδή σ’ αγαπώ και στην αγάπη ξέρω 

Να μπαίνω σαν Πανσέληνος 

Από παντού, για το μικρό το πόδι σου μες στ’ αχανή σεντόνια 

Να μαδάω γιασεμιά - κι έχω τη δύναμη 

Αποκοιμισμένη, να φυσώ να σε πηγαίνω 

Μεσ’ από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές 

Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε 

Ακουστά σ’ έχουν τα κύματα 

Πως χαϊδεύεις, πως φιλάς 

Πως λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε» 

Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο 

Πάντα εμείς το φως κι η σκιά 

Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο 

Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά 

Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά 

Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες 

Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει 

Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει 

Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ 
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Επειδή σ’ αγαπώ και σ’ αγαπώ 

Πάντα εσύ το νόμισμα κι εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει: 

  

Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο 

Τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά 

Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική 

Καμάρα τ’ ουρανού με τ’ άστρα 

Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή 

Που πια δεν έχω τίποτε άλλο 

Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα 

Να φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου 

Να μυρίζω από σένα και ν’ αγριεύουν οι άνθρωποι 

Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο 

Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ’ ακούς 

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου 

Να μιλώ για σένα και για μένα. 

 

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, μ’ ακούς 

Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ’ ακούς 

Το χαμένο μου αίμα και το μυτερό, μ’ ακούς 

Μαχαίρι 

Σαν κριάρι που τρέχει μες στους ουρανούς 

Και των άστρων τους κλώνους τσακίζει, μ’ ακούς 

Ειμ’ εγώ, μ’ ακούς 

Σ’ αγαπώ, μ’ ακούς 

Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ 

Το λευκό νυφικό της Οφηλίας, μ’ ακούς 

Πού μ’ αφήνεις, πού πας και ποιος, μ’ ακούς 

  



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

46 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Σου κρατεί το χέρι πάνω απ’ τους κατακλυσμούς 

  

Οι πελώριες λιανές και των ηφαιστείων οι λάβες 

Θα ’ρθει μέρα, μ’ ακούς 

Να μας θάψουν, κι οι χιλιάδες ύστερα χρόνοι 

Λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα, μ’ ακούς 

Να γυαλίσει επάνω τους η απονιά, μ’ ακούς 

Των ανθρώπων 

Και χιλιάδες κομμάτια να μας ρίξει 

  

Στα νερά ένα ένα, μ’ ακούς 

Τα πικρά μου βότσαλα μετρώ, μ’ ακούς 

Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία, μ’ ακούς 

Όπου κάποτε οι φιγούρες 

Των Αγίων 

Βγάζουν δάκρυ αληθινό, μ’ ακούς 

Οι καμπάνες ανοίγουν αψηλά, μ’ ακούς 

Ένα πέρασμα βαθύ να περάσω 

Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρώσιμους ψαλμούς 

Πουθενά δεν πάω, μ’ ακούς 

Ή κανείς ή κι οι δύο μαζί, μ’ ακούς 

Το λουλούδι αυτό της καταιγίδας και, μ’ ακούς 

Της αγάπης 

Μια για πάντα το κόψαμε 

Και δε γίνεται ν’ ανθίσει αλλιώς, μ’ ακούς 

Σ’ άλλη γη, σ’ άλλο αστέρι, μ’ ακούς 

Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει ο αέρας 

Που αγγίξαμε, ο ίδιος, μ’ ακούς 

Και κανείς κηπουρός δεν ευτύχησε σ’ άλλους καιρούς 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

47 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Από τόσον χειμώνα κι από τόσους βοριάδες, μ’ ακούς 

Να τινάξει λουλούδι, μόνο εμείς, μ’ ακούς 

Μες στη μέση της θάλασσας 

Από μόνο το θέλημα της αγάπης, μ’ ακούς 

Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί, μ’ ακούς 

Με σπηλιές και με κάβους κι ανθισμένους γκρεμούς 

Άκου, άκου 

Ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει -ακούς; 

Ποιος γυρεύει τον άλλο, ποιος φωνάζει ακούς; 

Ειμ’ εγώ που φωνάζω κι ειμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς 

Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς. 

 

Για σένα έχω μιλήσει σε καιρούς παλιούς 

Με σοφές παραμάνες και μ’ αντάρτες απόμαχους 

Από τι να ’ναι που έχεις τη θλίψη του αγριμιού 

Την ανταύγεια στο πρόσωπο του νερού του τρεμάμενου 

Και γιατί, λέει, να μέλλει κοντά σου να ρθω 

Που δε θέλω αγάπη αλλά θέλω τον άνεμο 

Αλλά θέλω της ξέσκεπης όρθιας θάλασσας τον καλπασμό 

  

Και για σένα κανείς δεν είχε ακούσει 

Για σένα ούτε το δίκταμο ούτε το μανιτάρι 

Στα μέρη τα ψηλά της Κρήτης τίποτα 

Για σένα μόνο δέχτηκε ο Θεός να μου οδηγεί το χέρι 

  

Πιο δω, πιο κει, προσεχτικά σ’ όλο το γύρο 

Του γιαλού του προσώπου, τους κόλπους, τα μαλλιά 

Στο λόφο κυματίζοντας αριστερά 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

48 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Το σώμα σου στη στάση του πεύκου του μοναχικού 

Μάτια της περηφάνιας και του διάφανου 

Βυθού, μέσα στο σπίτι με το σκρίνιο το παλιό 

Τις κίτρινες νταντέλες και το κυπαρισσόξυλο 

Μόνος να περιμένω που θα πρωτοφανείς 

Ψηλά στο δώμα ή πίσω στις πλάκες της αυλής 

Με τ’ άλογο του Αγίου και το αυγό της Ανάστασης 

Σαν από μια τοιχογραφία καταστραμμένη 

Μεγάλη όσο σε θέλησε η μικρή ζωή 

Να χωράς στο κεράκι τη στεντόρεια λάμψη την ηφαιστειακή 

Που κανείς να μην έχει δει και ακούσει 

Τίποτα μες στις ερημιές τα ερειπωμένα σπίτια 

Ούτε ο θαμμένος πρόγονος άκρη άκρη στον αυλόγυρο 

Για σένα ούτε η γερόντισσα μ’ όλα της τα βοτάνια 

  

Για σένα μόνο εγώ, μπορεί και η μουσική 

Που διώχνω μέσα μου αλλ’ αυτή γυρίζει δυνατότερη 

Για σένα το ασχημάτιστο στήθος των δώδεκα χρονώ 

Το στραμμένο στο μέλλον με τον κρατήρα κόκκινο 

Για σένα σαν καρφίτσα η μυρωδιά η πικρή 

Που βρίσκει μες στο σώμα και που τρυπάει τη θύμηση 

Και να το χώμα, να τα περιστέρια, να η αρχαία μας γη. 

 

Έχω δει πολλά και η γη μεσ’ απ’ το νου μου φαίνεται ωραιότερη 

Ωραιότερη μες στους χρυσούς ατμούς 

Η πέτρα η κοφτερή, ωραιότερα 

Τα μπλάβα των ισθμών και οι στέγες μες στα κύματα 

Ωραιότερες οι αχτίδες όπου δίχως να πατείς περνάς 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

49 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Αήττητη όπως η Θεά της Σαμοθράκης πάνω από τα βουνά 

της θάλασσας 

Έτσι σ' έχω κοιτάξει που μου αρκεί 

Να 'χει ο χρόνος όλος αθωωθεί 

Μες στο αυλάκι που το πέρασμα σου αφήνει 

Σαν δελφίνι πρωτόπειρο ν' ακολουθεί 

Και να παίζει με τ' άσπρο και το κυανό η ψυχή μου! 

Νίκη, νίκη όπου έχω νικηθεί 

Πριν από την αγάπη και μαζί 

Για τη ρολογιά και για το γκιούλ μπρισίμι 

Πήγαινε, πήγαινε και ας έχω εγώ χαθεί 

Μόνος, και ας είναι ο ήλιος που κρατείς ένα παιδί νεογέννητο 

Μόνος, και ας ειμ' εγώ η πατρίδα που πενθεί 

Ας είναι ο λόγος που έστειλα να σου κρατεί δαφνόφυλλο 

Μόνος, ο αέρας δυνατός και μόνος τ' ολοστρόγγυλο 

Βότσαλο στο βλεφάρισμα του σκοτεινού βυθού 

Ο ψαράς που ανέβασε κι έριξε πάλι πίσω στους καιρούς 

τον Παράδεισο! 

 

Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί 

Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στη θάλασσα 

Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή 

Έχω ρίξει μες στ' άπατα μιαν ηχώ 

Να κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ 

Να σε βλέπω μισή να περνάς στο νερό 

Και μισή να σε κλαίω μες στον Παράδεισο. 

 

Αμαλία Σταυροπούλου & το 1/2 του Ομίλου μας 

 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

50 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Σαρλ Μπωντλαίρ, 

«Ύμνος» 

 Στην πολυαγάπητη, στην πιο όμορφή μου 

που φως γεμίζει μου την καρδιά, 

στο αθάνατο είδωλο, στο σεραφείμ μου, 

ένα μου «χαίρε» παντοτινά! 

Δροσοξεχύνεται μέσα στη ζωή μου 

σαν ένα αγέρι θαλασσινό 

και την αχόρταγη φέρνει ψυχή μου, 

σ’ αθανασίας πόθο τρανό. 

Σα μυροφόρι πάντα σκορπίζει 

στην ατμόσφαιρα γλυκιά ευωδιά, 

σα θυμιατήρι κρυφά καπνίζει 

λησμονημένο μες στη νυχτιά. 

Έρωτα αμόλυντε πώς να σου γράψει  

Ο νους τις χαρές της αληθινά; 

Σπόρος του μόσχου ’ναι που ’χουνε θάψει 

μέσα στου τάφου μου τη σκοτεινιά. 

Στην πολυαγάπητη, στην πιο όμορφή μου 

πού ’ναι η χαρά μου κι όλη μου η υγειά, 

στ’ αθάνατο είδωλο, στο σεραφείμ μου, 

ένα μου «χαίρε» παντοτινά! 

 

Γιώργος Σαραντάρης, 

 «Ήτανε γυναίκα» 

 

Ήταν γυναίκα ήταν όνειρο ήτανε και τα δύο 

Ο ύπνος με εμπόδιζε να τη δω στα μάτια 

αλλά της φιλούσα το στόμα την κράταγα 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

51 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Σαν να ήταν άνεμος και να ήταν σάρκα 

Μου ’λεγε πως μ’ αγαπούσε αλλά δεν το άκουγα καθαρά 

Μου ’λεγε πως πονούσε να μη ζει μαζί μου 

Ήταν ωχρή και κάποτε έτρεμα για το χρώμα της 

Κάποτε απορούσα νιώθοντας την υγεία της σαν δική μου υγεία  

Όταν χωρίζαμε ήτανε πάντοτε νύχτα 

Τα αηδόνια σκέπαζαν το περπάτημά της 

Έφευγε και ξεχνούσα πάντοτε τον τρόπο της φυγής της 

Η καινούρια μέρα άναβε μέσα μου προτού ξημερώσει 

Ήταν ήλιος ήταν πρωί όταν τραγουδούσα 

όταν μόνος μου έσκαβα ένα δικό μου χώμα 

Και δεν τη σκεφτόμουνα πια εκείνη 

 

Γιώργος Σαραντάρης,  

«Μόλις πεθάνει» 

 

Μόλις πεθάνει 

Η αγάπη 

Θέλει σιωπή μεγάλη 

Για να ’βρει στην άκρη του πόνου 

Την περίφημη λίμνη 

Τη λήθη. 

 

Νίκος Καββαδίας, 

 «GABRIELLE DIDOT» 

 

Το βράδυ ετούτο κάρφωσε μ’ επιμονή το νου μου 

κάποια γυναίκα που άλλοτες εγνώρισα, κοινή, 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

52 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

που ωστόσο αυτή ξεχώριζεν από τις αδελφές της, 

γιατί ήταν πάντοτε σοβαρή, θλιμμένη και στυγνή. 

Θυμάμαι που την πείραζαν συχνά τ’ άλλα κορίτσια, 

γελώντας την για το ύφος της το σοβαρό, 

και μεταξύ τους έλεγαν, αισχρό κάνοντας σχήμα, 

πως θα συνήθιζε και αυτή με τον καιρό. 

Κι αυτή, ψυχρή και σιωπηλή, καθόταν στη γωνιά της, 

ενώ μια γάτα χάιδευε με αυτάκια μυτερά 

κι ένα σκυλί που δίπλα της στεκόταν λυπημένο – 

ένα σκυλί όπου ποτέ δεν κούναε την ουρά. 

Κι έμοιαζ’ η γάτα, που αυστηρή την κοίταζε στα μάτια, 

η πλήξη ως να ’ταν, που με μάτια κοίταε ζοφερά, 

και το σκυλί που εδάγκωνε το κάτασπρό της χέρι, 

η τύψη ως να ’ταν έμοιαζε, που δάγκωνε σκληρά. 

Πολλές φορές περίεργες την εκύκλωναν σκέψεις 

και προσπαθούσε – μου ’λεγε- συχνά να θυμηθεί, 

το νου της βασανίζοντας τις ώρες της ανίας, 

όσους μαζί της είχανε μια νύχτα κοιμηθεί. 

Ώρες πολλές εκοίταζε τα σκοτεινά της μάτια 

κι ενόμιζα πως έβλεπα βαθιά μέσα σε αυτά 

τρικυμισμένες θάλασσες, νησιά του αρχιπελάγους 

και καραβάκια που έφευγαν με τα πανιά ανοιχτά. 

Απόψε αναθυμήθηκα κάποια κοινή γυναίκα 

κι ένα τραγούδι εσκάρωσα σε στύλ μπωντλαιρικό, 

που ως το διαβάζεις, σιωπηλέ, παράξενε αναγνώστη, 

γελάς γι’ αυτόν που το ’γραψε, με γέλιο ειρωνικό. 

 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

53 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Κώστας Καρυωτάκης,  

«Μπροστά σε μια Μαγδαληνή» 

 

Την έβλεπα στα πόδια μου μπροστά γονατισμένη:  

μου γύρευε ένα φίλημα. Τ’ αφράτα της τα στήθια  

η πιθυμιά τα τράνταζε. Δειλή, κομματιασμένη  

ανέβαινε η φωνούλα της απ’ της ψυχής τα βύθια.  

 

Πουκάμισο αραχνόφαντο της σκέπαζε τα κάλλη  

κι η σάρκα της διακρίνονταν σφιχτή, σφιχτή, ροδάτη,  

να τρέμει μες στη θύμηση της ηδονής. Μια αγκάλη 

 ολάνοιχτη με πρόσμενε μυρόβολη, χιονάτη.  

 

Την άκουγα κι εγέλαγα, μ’ αντίκριζε θλιμμένα.  

Μα ξάφνου ανασηκώνεται, στα μάτια με κοιτάει,  

και με γοργότη αφάνταστη —που κάτι είχε παρμένα 

 απ’ του σπαθιού το τράβηγμα— το ρούχο της πετάει. 

 

Γυμνή, πανώρια, θεϊκή στεκότανε σιμά μου,  

τα μάτια μου θαμπώθηκαν, επιάστηκε η φωνή μου,  

και μου ’πε ξαναπέφτοντας σα νεκρωμένη χάμου,  

σε δυο λυγμούς ανάμεσα: «Σου δίνω το κορμί μου».  

 

Και νιώθω τότε μέσα μου μια πάλη γιγαντένια:  

οι πόθοι μ’ έσερναν εκεί, ν’ αρμέξω το φιλί της,  

μα μια φωνή μού φώναζεν: «Αυτή ’ναι τιποτένια  

κι έχει πουλήσει σε πολλούς τ’ αμαρτωλό κορμί της».  

 

Έριξα κι άλλη μια φορά στην όμορφη ένα βλέμμα  



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

54 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

ολ’ όργητα, κάποια βρισιά μού ξέφυγε απ’ το στόμα,  

κι είπα (μα μέσα μου έβραζε από τον πόθο το αίμα):  

«Της σάρκας σου δε γίνηκα προσκυνητής ακόμα!»  

 

Έντγκαρ Άλλαν Πόε  

«Ανναμπελ Λη» 

 

Χρόνια πολλά πέρασαν από τότε 

Σ’ ένα βασίλειο δίπλα στο γιαλό, 

Που κάποια κόρη εζούσε, τ’ όνομά της 

Ανναμπελ Λη, θα το χετε ακουστό. 

Κι η κόρη αυτή μονάχην είχε σκέψη 

Να μ’ αγαπά και να την αγαπώ. 

 

Είμαστε ακόμα οι δυο μικρά παιδάκια, 

Σ’ ένα βασίλειο δίπλα στο γιαλό: 

Μα ήταν τρανή η αγάπη που αγαπιόμαστε- 

Η Ανναμπελ Λη   κι εγώ. Στον ουρανό 

Τα φτερωμένα σεραφείμ, που μας ζηλεύανε, 

Μας κοίταζαν με μάτι φθονερό. 

 

Κι ήταν γι’ αυτό-περάσανε πια χρόνια- 

Που στο βασίλειο δίπλα στο γιαλό, 

Κατέβηκε απ’ τα νέφη στην ωραία μου 

Ανναμπελ Λη, ψυχρό, θανατερό 

Τ’ αγέρι κι οι μεγάλοι συγγενείς της 

Την πήραν και  μ’ αφήσαν μοναχό, 

Σ’ ένα μνημούρι μέσα να τη κλείσουν 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

55 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

 Στη χώρα τούτη δίπλα στο γιαλό. 

 

Οι άγγελοι, που δεν είχαν τη δική μας 

 Την ευτυχία, ζήλεψαν και γι’ αυτό- 

Ναι! Και γι’ αυτό (καθώς το ξέρουν όλοι 

Μες στο βασίλειο δίπλα στο γιαλό) 

Τ’ αγέρι από τα νέφη κάποια νύχτα 

Κατέβηκε ψυχρό, θανατερό 

Και μ’ άρπαξε τον ώριο θησαυρό. 

 

Κι από των πιο σοφών και πιο μεγάλων 

Μ’ αγάπη μας τρανότερη πολυ- 

Κι ούτε οι άγγελοι πάνω στα ουράνια 

Κι ούτε οι δαιμόνοι κάτω απ’ τον βαθύ 

Ωκεανό μπορούνε την ψυχή μου 

Να τη χωρίσουνε διόλου απ’ την ψυχή 

Της ωραίας μου Ανναμπελ Λη. 

 

Γιατί ποτέ δεν βγαίνει το φεγγάρι 

Χωρίς ονείρατα γλυκά να μου κρατεί 

Της ωραίας μου Ανναμπελ Λη  

Και πάντα, όταν προβάλλουνε τ’ αστέρια. 

Νιώθω και πάλι τη ματιά τη λαμπερή 

Της ωραίας μου Ανναμπελ Λη. 

Κι όλη τη νύχτα δίπλα μου τη νιώθω, 

Συντρόφισσα μου, αγάπη μου ακριβή, 

Μέσα στον τάφο δίπλα στην ακτή 

Που του πελάου το κύμα αντιλαλεί. 

Σεμίνα Στέφου 
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 Νίκος Γκάτσος, 

 «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» 

 

Πόσο πολύ σε αγάπησα εγώ μονάχα το ξέρω  

εγώ που κάποτε σ’ άγγιξα με τα μάτια της Πούλιας  

και με τη χαίτη του φεγγαριού σ’ αγκάλιασα  

και χορέψαμε μες στους καλοκαιριάτικους κάμπους 

πάνω στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομμένο τριφύλλι. 

Mαύρη μεγάλη θάλασσα με τόσα βότσαλα τριγύρω στο λαιμό,  

τόσα χρωματιστά πετράδια στα μαλλιά σου. 

 

Λουί Αραγκόν,  

«Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη» (μτφρ. Α. Φωστιέρης) 

“Τίποτα δε χαρίστηκε στον άνθρωπο ποτέ. Μηδέ η δύναμή του, 

Μηδέ αδυναμία, μηδέ καρδιά. Κι όταν νομίζει πως 

Τα χέρια ανοίγει, ο ίσκιος του είναι σωστός σταυρός 

Και μνέσκει μες τη χούφτα του της ευτυχίας του ο σποδός 

Είναι μια προδοσία φριχτή κι αλλόκοτ’ η ζωή του. 

Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη. 

Η ζωή του… Μοιάζει σε στρατιώτες με στολές 

Μα δίχως όπλα, για έναν άγνωστο σκοπό ταγμένους. 

Τι κι αν τους εύρεις το πρωί ετοιμασμένους, 

Αυτούς, οπού το βράδυ θα τους δειςς αβέβαιους, νικημένους; 

Πείτε μονάχα η ζωή μου! Και βαστήχτε των δακρύων σας τις πηγές… 

Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη. 

Ωραία μου αγάπη, καλή μου αγάπη, οδύνη και πλάνη, 

Μαζί μου σ’ έχω, μέσα μου, σαν πουλί πληγωμένο 

Κι όλοι γύρω μας βλέπουν μ’ ένα βλέμμα χαμένο, 

Ξαναλέγοντας, πίσω μου, κάθε λόγο που είχα πλεγμένο 
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Στα μεγάλα τα μάτια σου- κι έχει τώρα πεθάνει… 

Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη. 

Ο καιρός να μάθουμε να ζούμε έχει διαβεί… 

Κλαίνε στην ένωσή τους οι καρδιές μας κάθε βράδυ, 

Για το σπαθί της δυστυχιάς που της χαράς το υφάδι 

κόβει, για τις λύπες που πληρώνουν ένα χάδι, 

Τα όσα δάκρυα για μια κιθάρας πνοή. 

Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη. 

Δεν υπάρχει αγάπη, σαν κισσός στον πόνο να μη στρέφεται, 

Δεν υπάρχει αγάπη που να μη σε πεθαίνει, 

Δεν υπάρχει αγάπη που να μη σε μαραίνει, 

Και της πατρίδας όχι πιότερο η αγάπη η βλογημένη 

Δεν υπάρχει αγάπη που απ’ το κλάμα να μη θρέφεται. 

Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη. 

Κι όμως, μ’ αγάπη εμείς οι δυο είμαστε δεμένοι!” 

 

«Ανώνυμο» 

 

Εκεί θα με βρεις, εκεί που δύει ο ήλιος, εκεί που χάνεται στα εσώψυχα των 

κυμάτων και παραδίδει τη μαρμάρινη όψη των ανέμων στη σκοτεινή άβυσσο 

της ψυχής μου 

Εκεί θα με ακούσεις, εκεί που οι ήχοι γίνονται σκιές που στροβιλίζουν 

ζαλισμένες αντανακλώντας την ανείπωτη πλάνη των ματιών σου 

Εκεί, αν θες να λέγεσαι έρωτας, να με μεθάς και να με αποπλανείς σε κόσμους 

άβατους, κρυφούς, ονειρικούς 

Σαν σκοτεινή σπηλιά που χάνεται στις απόκρημνες ακτές και κρύβει μέσα 

άκαρπα όνειρα, είναι χαμένη η μορφή σου βαθιά μες στις εικόνες του μυαλού 

μου 
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Χάνεται σαν αστραπή στον μαύρο ουρανό η ματιά σου και παλεύω ως 

αιματοβαμμένος μαχητής να αποσκάψω μία ξεχασμένη κουβέντα από μία 

ατελείωτη έρημο υποσχέσεων 

Μη μου λες πως μ’ αγαπάς, μην πλημμυρίζεις τα μάτια σου με κρυστάλλινα 

φαντάσματα, μην προσπαθείς να αφεθείς στην ακολασία των ονείρων σου 

Γέμισε η ψυχή σου με σκέψεις κλειδωμένες, φαντάζει σαν εφιάλτης ακόρεστων 

αισθήσεων, που τρων τα σωθικά σου όπως τα κύματα τους βράχους και δεν 

αφήνουν παρά ίχνη απολιθωμένης ζωής 

Αν θες να με βρεις, κλείσε τα μάτια σου και θα με συναντήσεις. Άνοιξε τις 

δριμείς πύλες της καρδιάς σου και θα αποτυπώσω μέσα σου τις ουτοπικές μου 

παραισθήσεις 

Εκεί, εκεί αν λέγεσαι έρωτας θα με αποκαλύψεις, εκεί που σβήνει η ζωή και το 

φως… 

Χλόη Τηλιακού 
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Νίκος Εγγονόπουλος,  

«Ποίημα που του λείπει η χαρά αφιερωμένο σε γυναίκα υπέροχη δωρήτρια 

πόθου και γαλήνης» 

 

Αφού το θέλεις 

γυναίκα αρμονική κι ωραία 

έτσι καθώς ένα βράδυ του Μαϊου τοποθέτησες απλά κι ευγενικά 

μιαν άσπρη ζωντανή γαρδένια 

ανάμεσα στα νεκρά λουλούδια 

μέσα στο παλιό - ιταλικό μου φαίνεται - βάζο με παραστάσεις 

γαλάζιες τεράτων και χιμαιρών 

έλα 

πέσε στα χεριά μου 

και χάρισε μου 

- αφού το θέλεις - 

τη θλίψη του πρασίνου βλέμματος σου 

τη βαθιά πίκρα των κόκκινων χειλιών σου 

τη νύχτα των μυστηρίων που είναι πλεγμένη μέσα 

στα μακριά μαλλιά σου 

τη σποδό του υπέροχου σώματος σου. 

 

Ανδρέας Εμπειρίκος,  

«Αφρός» 

Είναι οι πόθοι μιναρέδες στυλωμένοι 

Λάμψεις του μουεζίνη στην κορφή τους 

Φωτοβολίδες των κραυγών της οικούμενης 

Πυγολαμπίδες σε συρτάρια κορασίδων 

Που κατοικούν σε ακρογιαλιές μέσα σ' επαύλεις 

Και τρέχουν με ποδήλατα σε κήπους 
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Άλλες γυμνές άλλες ημίγυμνες κι άλλες φορώντας 

Φορέματα με φραμπαλάδες και μποτίνια 

Που στίλβουν την ημέρα και την νύχτα 

Όπως τα στήθη τους την ώρα που βουτάμε 

Μες στον αφρό της θάλασσας. 

 

Κώστας Καρυωτάκης, 

 «Φιλημένη» 

 

Καθόμαστε αμίλητοι-θυμήσου, κοπελιά μου- 

ερόδιζες από ντροπή-αλήθεια 'ναι ή ψέμα;- 

κι άφηνες το κεφάλι σου να σιγογείρει χάμου 

όταν το βλέμμα σου έσμιξε με το δικό μου βλέμμα. 

 

Σου ζήτησα ο άμοιρος ένα φιλί μονάχα 

εσύ μου το αρνήθηκες με τη γλυκιά φωνή σου 

κι έγειρες το κεφάλι σου-να το θυμάσαι τάχα;- 

μα 'γω το "ναι" εδιάβασα στα μάτια, τη μορφή σου. 

 

Σ' αγκάλιασα, σε φίλησα, χωρίς να σε ρωτήσω 

εσύ φαινόσουν, πονηρή, πως ήσουν θυμωμένη 

και να ξεφύγεις ήθελες...μα όχι να σ' αφήσω 

εγλίστρισες και μου 'φυγες...εισ' όμως φιλημένη. 

 

Αργύρης Εφταλιώτης, 

«Πατινάδα» 

 

Τώρα που η νύχτα πύκνωσε και γέρνει το φεγγάρι 

που ένα αγόρι ξαγρυπνάει για το χατήρι σου, 
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που το σκοτάδι η γης φορεί κι ο ουρανός τη χάρη, 

έβγα φεγγαροπρόσωπη στο παραθύρι σου. 

 

Έβγα και γλυκοπότισε λουλούδια μαραμένα, 

κι αν έχεις στάλα πονεσιά μες την καρδούλα σου, 

λυπήσου με, και δόστηνα σε χείλη διψασμένα, 

ν' αναστηθώ σα λούλουδο με τη δροσούλα σου. 

 

Η θάλασσα τη γης φιλάει και τις ιτιές τ' αγέρι, 

κι εγώ μονάχα δε φιλώ τα δυο χειλάκια σου, 

με χίλια αστέρια ο ουρανός, κι εγώ χωρίς αστέρι, 

σκοτάδι η γης, κι εγώ χωρίς τα δυο ματάκια σου! 

 

Κατέβα και περπάτησε, νεράιδα μες τα σκότη, 

και μίλησέ μου να θαρρώ πως αναστήθηκα, 

πες μου τα λόγια τα γλυκά που πρωτολέει η νιότη, 

κι ας αποθάνω ακούγοντας πως αγαπήθηκα. 

Μαίρη Τριανταφύλλου 
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Γιώργος Σεφέρης,  

«Περιστατικά Γ»  

 

Xωρίς χρώμα, χωρίς σώμα 

τούτη η αγάπη πού πηγαίνει 

σκορπισμένη, μαζεμένη, 

σκορπισμένη πάλι-πάλι, 

κι όμως σφύζει κι όμως πάλλει 

στη δαγκωματιά του μήλου 

στη χαραγματιά του σύκου 

σ’ ένα βυσσινί κεράσι 

σε μια ρώγα από ροδίτη 

τόση ανάερη Αφροδίτη, 

θα διψάσει θα κεράσει 

ένα στόμα κι άλλο στόμα 

χωρίς χρώμα, χωρίς σώμα. 

Παναγιώτης  Τριπολιτσιώτης 
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Οδυσσέας Ελύτης,  

Από τα Ρω του Έρωτα 

 

Ανάμεσα Σύρο και Τζιά 

μικρή φυτρώνει νεραντζιά 

η μικρή μου η κοπελιά. 

Πόχει τις ρίζες στο βυθό 

και τα κλαδιά στον ουρανό 

το κορίτσι που αγαπώ. 

Πλάσμα δεν είναι ανθρωπινό 

δεν είναι μήτε ξωτικό 

το κορίτσι που αγαπώ. 

Μα ’χει τον ήλιο φορεσιά 

τα κύματα περπατηξιά 

η μικρή μου η Παναγιά. 

Χάϊντε νύφη τής θαλάσσης 

τις φαμίλιες θα χαλάσεις. 

Νύφη μέσα στα μπουγάζια 

με τα πέπλα τα γαλάζια. 

Άνεμος να μη σε πιάσει 

λούλουδο μη σου χαλάσει. 

Κι αν γενεί ποτέ το θάμα 

κι αγαπήσεις κάνω τάμα. 

Να σου στείλω μια μπρατσέρα 

με τον Πολικόν Αστέρα. 

Δημήτρης Χαζάκης 
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Οδυσσέας Ελύτης,  

«Μαρίνα» 

 

Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω 

λουίζα και βασιλικό 

Μαζί μ' αυτά να σε φιλήσω 

 και τι να πρωτοθυμηθώ 

  

Τη βρύση με τα περιστέρια 

των Αρχαγγέλων το σπαθί 

Το περιβόλι με τ' αστέρια 

 και το πηγάδι το βαθύ 

  

Τις νύχτες που σε σεργιανούσα 

 στην άλλη ν άκρη τ' ουρανού 

Και ν' ανεβαίνεις σε θωρούσα 

σαν αδελφή του Αυγερινού 

  

Μαρίνα πράσινό μου αστέρι 

Μαρίνα φως του Αυγερινού 

Μαρίνα μου άγριο περιστέρι 

και κρίνο του καλοκαιριού. 

 

 

Έντγκαρ Άλλαν Πόε,  

«Όνειρο σ’ ένα όνειρο» 

 

Δέξου ετούτο το φιλί στο μέτωπό σου! 

Και τώρα που χωρίζουμε,  
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Άφησε να σου πω  

ότι οι μέρες μου εκύλησαν μέσα στ’ όνειρο.  

Είναι αλήθεια, όπως το λεγες˙  

Αν, όμως, η ελπίδα πέταξε μες σε μια νύχτα ή μια μέρα, 

 μες σ’ ένα όραμα ή μες στο τίποτα,  

είναι γι’ αυτό λιγότερο χαμένη;  

Όλα όσα βλέπουμε ή ό, τι φαινόμαστε  

όνειρο είναι μέσα σε όνειρο.  

Στέκομαι ανάμεσα στο βογγητό 

μιας θαλασσοδαρμένης ακτής,  

και μες στα χέρια μου κρατώ  

κόκκους χρυσούς της άμμου.  

Πόσοι λίγοι! Κι όμως πώς γλιστράνε  

από τα δάχτυλά μου και βαθιά πάνε,  

καθώς θρηνώ-καθώς θρηνώ!  

Θεέ μου! μήπως θα μπορούσα  

μέσα στο χέρι πιο σφιχτά να τους κρατούσα;  

Θεέ μου! πώς θα κατορθώσω  

μόνο ένα απ’ το ανήλεο κύμα να γλιτώσω; 

 Όλα όσα βλέπουμε ή ό, τι φαινόμαστε  

όνειρο είναι μονάχα μέσα σε όνειρο; 

 

Ζακ Πρεβέρ,  

«Αυτός ο έρωτας» 

 

Αυτός ο έρωτας 

Τόσο βίαιος 

Τόσο εύθραυστος 

Τόσο τρυφερός 
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Τόσο απελπισμένος 

Αυτός ο έρωτας 

Ωραίος σαν τη μέρα και άσχημος σαν το χρόνο 

Όταν ο χρόνος είναι άσχημος 

Αυτός ο έρωτας τόσο αληθινός 

Τόσο ωραίος 

Τόσο ευτυχισμένος 

Τόσο χαρούμενος 

Και τόσο γελοίος 

Τρέμοντας από φόβο σαν ένα παιδί 

στο σκοτάδι 

Και τόσο σίγουρος σαν ένα άνδρα ήρεμο 

μέσα στη νύχτα 

Αυτός ο έρωτας που φόβιζε τους άλλους 

Που τους έκανε να μιλούν 

Που τους έκανε να ωχριούν 

Αυτός ο έρωτας ο εύθυμος 

γιατί εμείς τον κάναμε έτσι 

Διστακτικό πληγωμένο τσαλαπατημένο τελειωμένο προδομένο ξεχασμένο 

Γιατί εμείς τον κάναμε διστακτικό πληγωμένο 

τσαλαπατημένο τελειωμένο προδομένο ξεχασμένο 

Αυτός ο έρωτας ολόκληρος 

Ακόμη τόσο ζωντανός 

Και ηλιόλουστος 

Είναι ο δικός σου 

Είναι ο δικός μου 

Αυτός που ήταν 

Αυτό το πάντοτε καινούριο 

Και που δεν άλλαξε 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

67 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Τόσο αληθινός όσο ένα φυτό 

Τόσο τρεμάμενος όσο ένα πουλί 

Τόσο ζεστός και τόσο ζωντανός όσο το καλοκαίρι 

Μπορούμε και οι δυο να πάμε 

και να τον επαναφέρουμε 

Μπορούμε να ξεχάσουμε 

Και μετά να ξανακοιμηθούμε 

Να ξυπνούμε να υποφέρουμε να γερνάμε 

Να ξανακοιμούμαστε πάλι 

Να ονειρευόμαστε το θάνατο 

Να ξυπνούμε να χαμογελάμε και να γελάμε 

Και να ξανανιώνουμε 

Ο έρωτας μας μένει εκεί 

Ξεροκέφαλος σα γαϊδούρι 

Ζωντανός σαν την επιθυμία 

Ανελέητος σαν τη μνήμη 

Ηλίθιος σαν τη θλίψη 

Τρυφερός σαν την ανάμνηση 

Παγερός σαν το μάρμαρο 

Ωραίος σαν τη μέρα 

Εύθραυστος σαν ένα παιδί 

Μας παρατηρεί και μειδιά 

Και μας μιλά σαν να μη λέει τίποτα 

Κι εγώ ακούω τρέμοντας 

Και κλαίω 

Κλαίω για σένα 

Κλαίω για μένα 

Σε ικετεύω 

Για σένα για μένα και για όλους αυτούς 
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που αγαπήθηκαν 

Και που αγαπιούνται 

Ναι τον κλαίω 

Για σένα για μένα και για όλους τους άλλους 

που δε γνωρίζω 

Έρωτα μείνε εκεί 

Εκεί που είσαι 

Εκεί που ήσουν άλλοτε 

Μείνε εκεί 

Μην κουνηθείς 

Μην ξαναπάς 

Εμείς που αγαπηθήκαμε 

Δε θα σε λησμονήσουμε 

Εσύ δε θα μας λησμονήσεις 

Δεν έχουμε παρά εσένα πάνω στη γη 

Μη μας αφήνεις να γίνουμε κρύοι 

Πολύ πιο μακριά σήμερα 

Και δεν έχει σημασία πού 

Δώσε μας σημάδι ζωής 

Πολύ πιο αργά στη γωνιά ενός δέντρου 

Μέσα στο δάσος της μνήμης 

Λουκία Χαζάκη 
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Π.Π. ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Οι μαθητές του Α1 και του Γ3 επέλεξαν 

 

Πάμπλο Νερούντα,  

«Ποθώ το στόμα σου» 

 

Ποθώ το στόμα σου , τη φωνή , τα μαλλιά σου , 

Σιωπηλή πεινασμένη ενεδρεύω στους δρόμους , 

Το ψωμί δεν με τρέφει , η αυγή με ταράζει , 

Αναζητώ τον υγρό ήχο των βημάτων σου όλη μέρα . 

Ορέγομαι το λαμπερό σου χαμόγελο , 

Τα χέρια σου το χρώμα του άγριου σιταριού , 

Ορέγομαι τα χλωμά πετράδια των νυχιών σου , 

θέλω να καταφάω το δέρμα σου σαν ολόκληρο αμύγδαλο . 

Θέλω να καταφάω την ηλιαχτίδα που τρεμοπαίζει στην ομορφιά σου , 

Τη μύτη , άρχοντα του αλαζονικού σου προσώπου , 

θέλω να καταφάω την φευγαλέα σκιά απ τα ματόκλαδα σου . 

Και περπατώ πεινασμένη οσφραινόμενη το λυκόφως , 

Ψάχνοντας για εσένα , και τη ζεστή σου καρδιά , 

όπως το πούμα στη χέρσα ερημιά. 

 

Ελένη Διακαινισάκη 
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Πωλ Ελυάρ, 

«Να κοιμάσαι» 

Να κοιμάσαι 

με τον ήλιο στο ένα μάτι και με το φεγγάρι στο άλλο  

μ’ έναν έρωτα στο στόμα κι ένα ωραίο πουλί μέσ’ στα  

μαλλιά 

στολισμένη σαν τους κάμπους, σαν τα δάση, σαν τη θάλασσα  

στολισμένη και πεντάμορφη σαν το γύρο του κόσμου. 

  

Να φεύγεις και να χάνεσαι 

μέσ’ απ’ τους κλώνους των καπνών και τους καρπούς του  

ανέμου 

πόδια πέτρινα με κάλτσες άμμου 

γερά πιασμένη από του ποταμού τους μυώνες 

 και μιαν έγνοια, τη στερνή, στην καινούρια σου όψη επάνω. 

 

Ληδαλένα Λεβέντη 

Τίτος Πατρίκιος, 

 «Έρωτας κια πολιτική 1, 2» 

 

Η πιο δημοκρατική στιγμή 

Είναι του αμοιβαίου οργασμού. 

 

Η πιο δημοκρατική στιγμή 

Είναι του αμοιβαίου 

Ελάχιστα ετεροχρονισμένου 

Οργασμού. 

Γιώτα Τόλια-Ελένη Χρυσοστομάκη 
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7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Οι μαθητές του Α3 επέλεξαν 

 

Όσκαρ Ουάιλντ, 

 «Η σιωπή του έρωτα» 

 

Έτσι όπως συχνά ο ήλιος με την εντυπωσιακή του λάμψη 

διώχνει το θαμπό φεγγάρι, όσο και αν αντιστέκεται 

στη σκοτεινή σπηλιά του, χωρίς να ακούσει 

ούτε ένα τραγούδι από το αηδόνι 

έτσι η ομορφιά σου μου σφραγίζει τα χείλη 

και κάνει παράφωνα για μένα τα πιο όμορφα τραγούδια 

Κι όπως την αυγή πάνω από τα λιβάδια 

περνά ο άνεμος με τα ορμητικά του φτερά 

και σπάει τα καλάμια με τα δυνατά φιλιά του 

που αυτά μόνο, μπορούν να γίνουν όργανα τραγουδιού 

έτσι τα ορμητικά μου πάθη, παραδέρνουν συνέχεια μέσα μου 

και η τόσο μεγάλη αγάπη κάνει την αγάπη μου βουβή 

Όμως τα μάτια μου σου έδειξαν εσένα 

γιατί είμαι σιωπηλός και η λύρα μου ακούρδιστη 

πριν γίνει ο χωρισμός μας μοιραίος 

και πριν μας αναγκάσει να φύγουμε 

εσύ για άλλα χείλη που τραγουδούν με αρμονία 

κι εγώ εδώ να αναπολώ μάταια 

φιλιά που δεν έδωσα, τραγούδια που δεν είπα. 

Αλεξάνδρα Γκαρτζονίκα 
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Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 

 «Έρωτος άκουσμα» 

 

Στου δυνατού έρωτος το άκουσμα τρέμε και συγκινήσου 

σαν αισθητής. Όμως, ευτυχισμένος, 

θυμήσου πόσα η φαντασία σου σ' έπλασσεν· αυτά 

πρώτα· κ' έπειτα τ' άλλα -πιο μικρά- που στην ζωή σου 

επέρασες κι' απόλαυσες, τ' αληθινότερα κι' απτά.- 

Από τους τέτοιους έρωτας δεν ήσουν στερημένος. 

 

«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.... 

 

Μαρία Εξάρχου 
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Ορέστης Αλεξάκης,  

«Και μη ρωτάς γιατί θλιμμένος είμαι» 

 

Είναι που πίσω απ’ τη σιωπή σου ταξιδεύουν 

τα καραβάνια 

των λησμονημένων 

Είναι που μες στα μάτια σου σαλεύουν 

σκιές νεκρών 

μορφές αγαπημένων 

Είναι που μοιάζεις με ταξίδι στο αχανές 

Είναι που δρόμους άλλους φανερώνεις 

Είναι που κλείνεις τις 

καταπακτές 

και στο καινούριο θαύμα ξημερώνεις 

Είναι που μες στο φέγγος σου αγρυπνώ 

σα να πιστεύω πως 

υπάρχω ακόμα 

Είναι που σου χρωστώ πολύ ουρανό 

Κι εγώ δεν έχω παρά λίγο χώμα 
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Μανόλης Αναγνωστάκης,  

«Από τα πέντε μικρά θέματα» 

IV 

 

Κάτω απ’ τα ρούχα μου δε χτυπά πια η παιδική μου καρδιά  

Λησμόνησα την αγάπη που ’ναι μόνο αγάπη  

Μερόνυχτα να τριγυρνώ χωρίς να σε βρίσκω μπροστά μου  

Ορίζοντα λευκέ της αστραπής και του όνειρου  

Ένιωσα το στήθος μου να σπάζει στη φυγή σου  

Ψυχή της αγάπης μου αλήτισσα  

Λεπίδι του πόθου μου αδυσώπητο  

Νικήτρα μονάχη της σκέψης μου.  

 

Ναζίμ Χικμέτ,  

«Σεπτέμβρης 1945» 

 

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. 

Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. 

Τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις έχουμε ακόμα ζήσει 

Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ’ όλα 

Δεν στο έχω πει ακόμα… 

 Ιωάννα Κάλλη 
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Οδυσσέας Ελύτης,  

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι» 

 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

τ’ άγρια μαλλιά σου στην τρικυμία 

το ραντεβού μας η ώρα μία 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

τα μαύρα μάτια σου το μαντίλι 

την εκκλησούλα με το καντήλι 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

κι εμάς τους δύο χέρι με χέρι 

 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

με τα μισόλογα τα σβησμένα 

τα καραβόπανα τα σχισμένα 

Μες στις αφρόσκονες και τα φύκια 

όλα τα πήρε τα πήγε πέρα 

τους όρκους που έτρεμαν στον αέρα 

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι 

κι εμάς τους δύο χέρι με χέρι 

Κωνσταντίνα Λέφα 
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Κ.Π. Καβάφης 

 «Έπος καρδιάς» 

 

Μετά σου το παν, νομίζω, προσηνές με μειδιά, 

στον καθρέπτη των ματιών σου την χαράν αντανακλα. 

Στάσου φως μου και ακόμη δεν σε είπα τα μισά 

Απ’ εκείνα που πιέζουν την ερώσαν μου καρδιά 

και στα χείλη μου ορμούνε με μια μόνη σου ματιά. 

Μη μου ομιλείς αν θέλης, μη με πεις γοητευτικά 

λόγια αγάπης και λατρείας. Φθάνει νάσαι εδώ κοντά, 

να σε λέγω πως σε θέλω, να σ’αγγίζω, την δροσια 

του πρωϊού που αναπνέεις ν’ αναπνέω, κι αν και αυτά 

υπερβολικά τα βρίσκεις να σε βλέπω μοναχά! 

 

«Ο Σεπτέμβρης  του 1903» 

 

Τουλάχιστον με πλάναις ας γελιούμαι τώρα. 

την άδεια την ζωή μου να μη νοιώθω. 

Και ήμουνα τόσαις φοραίς τόσο κοντά. 

Και πώς παρέλυσα, και πώς δειλίασα∙ 

γιατί να μείνω με κλειστά τα χείλη∙ 

και μέσα μου να κλαίη η άδειά μου ζωή, 

και να μαυροφορουν η επιθυμίαις μου. 

Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι 

στα μάτια, και στα χείλη τα ερωτικά, 

στ ’ ονειρεμένο, το αγαπημένο σώμα. 

Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι. 

Χριστίνα Τσέλα 
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Γιώργος Θέμελης, 

 «Αγαπώ την ώρα» 

 

Αγαπώ την ώρα που έρχεσαι 

Σαν ανοιχτή γαλάζια ημέρα 

Μ’ ένα στόμα σαν κρίνο 

Τα δάκρυα ανοίγουν στο πρόσωπο 

Όπως ένα ποτάμι 

Τ’ απέραντα μάτια 

Τα χέρια σου ταξιδεύουν 

Σα λευκά περιστέρια 

Δώσ’ μου τη δύναμη να κοιτάζω τον ήλιο 

Να βλέπω το πρόσωπό σου 

Άστρα στολίζουν το μέτωπο 

Βυθισμένο στο κύμα της εικόνας σου 

Μακρινό καθρεφτισμένο πρωινό 

Είναι ένα αίνιγμα 

Ένα Μυστικό 
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Κ.Π. Καβάφης,  

«Μισή ώρα» 

 

Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω 

ποτέ, θαρρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα 

όπως στο μπαρ προχθές, και τίποτε άλλο. 

Είναι, δεν λέγω, λύπη. Aλλά εμείς της Τέχνης 

κάποτε μ’ έντασι του νου, και βέβαια μόνο 

για λίγην ώρα, δημιουργούμεν ηδονήν 

η οποία σχεδόν σαν υλική φαντάζει. 

Έτσι στο μπαρ προχθές —βοηθώντας κιόλας 

πολύ ο ευσπλαχνικός αλκολισμός— 

είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. 

Και το κατάλαβες με φαίνεται, 

κ’ έμεινες κάτι περισσότερον επίτηδες. 

Ήταν πολλή ανάγκη αυτό. Γιατί 

μ’ όλην την φαντασία, και με το μάγο οινόπνευμα, 

χρειάζονταν να βλέπω και τα χείλη σου, 

χρειάζονταν να ’ναι το σώμα σου κοντά. 

Ευγενία-Ιρις Μεσσήνη 
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Ελένη Μαυρογονάτου 

«Φυσάει απόψε περασμένους έρωτες »–  

 

Να βιαστώ να ξεκουμπώσω 

το πουκάμισό σου, 

να φιλήσω το πρόσωπό σου, 

ν’ αγγίξω το σώμα σου. 

Να βιαστώ να σ’ αγαπήσω 

καταχωρώντας σε 

στο μητρώο των άστρων. 

Κι αύριο, 

σαν ξημερώσει, 

να σε κάνω ποίημα. 

Θέλω τον έρωτά σου 

στο χρόνο του τον ενεστώτα, 

οριστικό και αμετάκλητο, 

δίχως υποτακτικές υπεκφυγές, 

αμφίβολους αορίστους 

και μέλλοντος κατ’ εξακολούθηση. 

Θέλω τον έρωτά σου 

μικρή παθητική 

μετοχή, 

παραδομένο 

εξαρτημένο 

θυμωμένο, 

να μεταγγίζεσαι ολάκερη 

ως τον τελευταίο σπασμό 

και να σου γνέφω 

κι άλλο. 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

80 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Θέλω τον έρωτά σου 

εξουσία κι επανάσταση. 

 

Γιάννης Ρίτσος,  

«Σάρκινος λόγος» 

 

Τι όμορφη που είσαι. Με τρομάζει η ομορφιά σου. Σε πεινάω. Σε διψάω. 

Σου δέομαι: Κρύψου, γίνε αόρατη για όλους, ορατή μόνο σ’ εμένα. 

Καλυμένη από τα μαλλιά ως τα νύχια των ποδιών μου σκοτεινό διάφανο πέπλο 

διάστικτο από τους ασημένιους στεναγμούς εαρινών φεγγαριών. 

Οι πόροι σου εκπέμπουν φωνήεντα, σύμφωνα ημερόεντα. 

ορθρώνονται απόρρητες λέξεις. Τριανταφυλλιές εκρήξεις από την πράξη του 

έρωτα. 

Το πέπλο σου ογκώνεται, λάμπει πάνω από τη νυχτωμένη πόλη με τα ημίφωτα 

μπαρ, 

τα ναυτικά οινομαγειρεία. 

Πράσινοι προβολείς φωτίζουνε το διανυκτερεύον φαρμακείο. 

Μια γυάλινη σφαίρα περιστρέφεται γρήγορα δείχνοντας τοπία της υδρογείου. 

Ο μεθυσμένος τρεκλίζει σε μία τρικυμία φυσημένη από την αναπνοή του 

σώματός σου. 

Μη φεύγεις. Μη φεύγεις. Τόσο υλική, τόσο άπιαστη. 

Ένας πέτρινος ταύρος πηδάει από το αέτωμα στα ξερά χόρτα. 

Μια γυμνή γυναίκα ανεβαίνει τη ξύλινη σκάλα κρατώντας μια λεκάνη με ζεστό 

νερό. 

Ο ατμός της κρύβει το πρόσωπο. 

Ψηλά στον αέρα ένα ανιχνευτικό ελικόπτερο βομβίζει σε αόριστα σημεία. 

Φυλάξου. Εσένα ζητούν. Κρύψου βαθύτερα στα χέρια μου. 

Το τρίχωμα της κόκκινης κουβέρτας που μας σκέπει, διαρκώς μεγαλώνει. 

Γίνεται μία έγκυος αρκούδα η κουβέρτα. 
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Κάτω από την κόκκινη αρκούδα ερωτευόμαστε απέραντα, 

πέρα από το χρόνο κι από το θάνατο πέρα, σε μια μοναχικά παγκόσμιαν 

ένωση. 

Τί όμορφη που είσαι. Η ομορφιά σου με τρομάζει. 

Και σε πεινάω. Και σε διψάω. Και σου δέομαι: Κρύψου. 

 

Αθηνά-Λυδία Μπουκουβάλα 
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Pablo Neruda,  

«Δε σ’ αγαπώ» 

 

Δε σ' αγαπώ σαν να 'σουν ρόδο αλατιού, τοπάζι, 

σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν: 

σ' αγαπώ ως αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, 

μυστικά, μέσ' από την ψυχή και τον ίσκιο. 

 

Σ' αγαπώ καθώς κάποιο φυτό που δεν ανθίζει, 

μα που μέσα του κρύβει το λουλουδόφως όλο, 

και ζει απ' τον έρωτά σου σκοτεινό στο κορμί μου 

τ' άρωμα που σφιγμένο μ' ανέβηκε απ' το χώμα. 

 

Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε, 

σ' αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα ή περηφάνια: 

σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μ' άλλον τρόπο, 

παρά μ' ετούτον όπου δεν είμαι μήτε είσαι, 

που το χέρι σου πάνω μου το νιώθω σαν δικό μου, 

που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά σου μάτια. 

 

Οδυσσέας Ελύτης,  

Από το Μονόγραμμα 

Σ’ αγαπάω μ’ ακούς; 

Κλαίω, πως αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι 

κλαίω για τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς 

και τραγουδάω για τα αλλά που πέρασαν, εάν είναι αλήθεια. 

Για τα «πίστεψέ με» και τα «μη.» 

Μια στον αέρα μια στη μουσική, 
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εάν αυτά είναι αλήθεια τραγουδάω 

κλαίω για το σώμα πού άγγιξα και είδα τον κόσμο. 

Έτσι μιλώ για ‘σένα και για ‘μένα.. 

Επειδή σ’ αγαπάω και στην αγάπη 

ξέρω να μπαίνω σαν πανσέληνος 

από παντού, για ‘σένα 

μέσα στα σεντόνια, να μαδάω λουλούδια κι έχω τη δύναμη. 

Αποκοιμισμένο, να φυσάω να σε πηγαίνω παντού, 

σ’ έχουν ακούσει τα κύματα πως χαϊδεύεις, 

πώς φιλάς, πώς λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε.» 

Πάντα εμείς το φως κι η σκιά. 

Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτάδι, 

πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά πού μεγαλώνει. 

Το κλειστό παντζούρι εσύ, ο αέρας πού το ανοίγει εγώ. 

 

Γιώργος Σεφέρης,  

«Στροφή» 

Στιγμή, σταλμένη από ένα χέρι 

που είχα τόσο αγαπήσει 

με πρόφταξες ίσια στη δύση 

σα μαύρο περιστέρι. 

Ο δρόμος άσπριζε μπροστά μου, 

απαλός αχνός ύπνου 

στο γέρμα ενός μυστικού δείπνου... 

Στίγμα σπυρί της άμμου, 

που κράτησες μονάχη σου όλη 

την τραγική κλεψύδρα 

βουβή, σα να είχε δει την ύδρα 

στο ουράνιο περιβόλι. 
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Μενέλαος Λουντέμης,  

«Ερωτικό»  

Ήρθε.  

Και φώτισε την καταπακτή μου.  

Κι έγινε φως. Ήταν ο ουρανός; Δεν ξέρω.  

Ένα μόνο ξέρω.  

Πως έχασα τη γη.  

 

Ήρθε.  

Και ξοπίσω της έτρεχαν ξυπόλυτες  

ένα κοπάδι ξέπλεκες ακτίνες.  

Παίζοντας κρυφτούλι με τους ατμούς.  

 

Ήρθε.  

Κι έφυγε τρομαγμένη η πίσσα  

Σκορπώντας τα μαύρα της δάκρυα  

Ενώ κάτι μεθυσμένοι κορυδαλοί  

Ανεβοκατέβαιναν σα σαλτιμπάγκοι.  

 

Ήρθε.  

Κι ένα χελιδόνι  

-Καθώς έφευγε για τόπους μακρινούς-  

Σταμάτησε κι άπλωσε τις φτερούγες του  

πάνω στο σταυρό της κοντινής μας εκκλησιάς.  

Αγάπη!  

Για να ζήσεις ήρθες  

Ή για να σταυρωθε 
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Κ.Π. Καβάφης,  

«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 στη 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 στη φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα. 

 

Νικόλαος Χονδρογιώργος 

«Μαντινάδες ….» 

 

Αγάπη είναι ν αγαπάς  

πιο πάνω απ τη ζωή σου 

και την καρδιά σου να ρωτάς  

κι όχι τη λογική σου 

 

Έφυγες μα δεν έφυγα 

πρόδωσες μα θα μείνω 

κι όταν αγάπη χρειαστείς 

ζήτα μου να σου δίνω! 

 

Στέφανος Ευθυμίου 
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Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν… 
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Π.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Ο γυμναστής μας κ. Λάμπρος Αθανασόπουλος, επέλεξε 

 

Πάμπλο Νερούντα,  

«Είσαι μικρή και τριανταφυλλένια» (μτφρ. Λευτέρης Παπαδόπουλος) 

 

Είσαι μικρή και τριανταφυλλένια 

μικρή τριανταφυλλένια 

κι άλλες φορές, μικρούλα και γυμνή 

νομίζω  πως χωράς μες στην παλάμη μου 

που έτσι δα να κάνω, 

σε σφίγγω και σε φέρνω 

μπροστά στο στόμα μου. 

 

Είσαι μικρή και τριανταφυλλένια 

μικρή τριανταφυλλένια. 

 

Του έρωτά σου η ορμή 

μοιάζει πελάγου κύμα. 

Τα μάτια σου πλατύτερα απ’ τον ουρανό 

που μόλις τα μετράω 

και σκύβω μες στο στόμα σου 

τη γη για να φιλήσω. 

 

Είσαι μικρή και τριανταφυλλένια 

μικρή τριανταφυλλένια. 
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Διονύσης Σαββόπουλος,  

«Συννεφούλα» 

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, 

που ’μοιαζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. 

Σαν συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει 

μ’ αγαπά τη μια την άλλη με ξεχνάει. 

Κι ένα βράδυ κι ένα βράδυ βράδυ αχ καρδούλα μου 

διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. 

Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει 

μ’ αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. 

Κι έρχεται ο Απρίλης αχ καρδούλα μου 

να κι ο Μάης, ο Μάης συννεφούλα μου. 

Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί 

δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. 

Συννεφούλα, συννεφούλα να γυρίσεις σου ζητώ 

και τριγύρνα μ’ όσους θέλεις κάθε βράδυ. 

Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να ’μαι μοναχός 

μ’ αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. 
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Ο φιλόλογος μας κ. Παναγιώτης Αμπελάς, επέλεξε 

 

Ησιόδος,  

Θεογονία, στ. 120-123 

ἠδ’ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, 

λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων  

δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν 

 

Και ο Έρωτας ο ωραιότερος από τους αθάνατους θεούς, 

αυτός που λύνει τα γόνατα, όλων των θεών και όλων των ανθρώπων 

και δαμάζει μες στα στήθη την ψυχή και σβήνει την περίσκεψη από τον νου 

 

Σαπφώ  

(42 Β., 50 D) 

 

Ἔρος δ’ ἐτίναξέ μοι 

φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων. 

 

Ο έρωτας μου τίναξε τον νου μου, σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει. 

 

Ο Χορός της Αντιγόνης του Σοφοκλή τραγουδά (μτρφ. Ι. Γρυπάρη): 

 

Ἔρως ἀνίκατε μάχαν,   

Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπ-   

 τεις, ὃς ἐν μαλακαῖς παρει-   

 αῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις,   

 φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾽  
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 ἀγρονόμοις αὐλαῖς·   

 καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀθανάτων   

 φύξιμος οὐδεὶς οὔθ᾽   

 ἁμερίων σέ γ᾽ ἀνθρώ-   

 πων, ὁ δ᾽ ἔχων μέμηνεν.   

      

 Σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους  

 φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώ-   

 βᾳ· σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀν-   

 δρῶν ξύναιμον ἔχεις ταράξας·   

 νικᾷ δ᾽ ἐναργὴς βλεφάρων   

 ἵμερος εὐλέκτρου   

 νύμφας, τῶν μεγάλων   

 πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θε-   

 σμῶν· ἄμαχος γὰρ ἐμπαί-   

 ζει θεὸς Ἀφροδίτα.   

   

Έρωτα, ανίκητε στον πόλεμο, 

που κάνεις χτήμα σου όπου πέσεις 

που στ’ απαλά τα μάγουλα 

της κορασίδας νυχτερεύεις 

και γυρνάς πάνω από τα πέλαγα 

και στους πιο απόμερους τους κήπους, 

δε σου ξεφεύγει εσέν΄ ούτε θεός 

ούτε κανείς απ’ τους λιγόζωους ανθρώπους 

κι όποιον θα πιάσεις γίνεται τρελός. 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

93 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

 

Εσύ και των δικαίων τους λογισμούς 

στην αδικία ξεσέρνεις για όλεθρό τους, 

εσύ έχεις και την έχθρα ανάψει αυτή 

ανάμεσα παιδί και το γονιό του· 

μα ολόφαντος μεσ’ από τα βλέφαρα 

της νύφης της λαχταριστής νικάει ο Πόθος, 

πάρεδρος των μεγάλων των θεσμών 

που αιώνια κυβερνούν τον κόσμο· 

γιατί ανίκητη η Κύπριδα παίζει μ’ εμάς 

 

Και η τροφός της Φαίδρας στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη λέει (μτφρ. Κ. 

Βάρναλη): 

 

Κύπρις γὰρ οὐ φορητός, ἢν πολλὴ ῥυῇ· 

ἣ τὸν μὲν εἴκονθ’ ἡσυχῇ μετέρχεται, 

ὃν δ’ ἂν περισσὸν καὶ φρονοῦνθ’ εὕρῃ μέγα, 

τοῦτον λαβοῦσα—πῶς δοκεῖς; —καθύβρισεν.  

φοιτᾷ δ’ ἀν’ αἰθέρ’, ἔστι δ’ ἐν θαλασσίῳ  

κλύδωνι Κύπρις, πάντα δ’ ἐκ ταύτης ἔφυ· 

ἥδ’ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ’ ἔρον, 

οὗ πάντες ἐσμὲν οἱ κατὰ χθόν’ ἔγγονοι.  

 

Η Κύπρη δε βαστιέται, όταν απάνω 

στον άνθρωπο χυθεί μ’ όλη τη φόρα. 

Καλοφέρνεται στον υπάκουο κι όποιος 

κάνει το φανταγμένο πεισματάρη 

τον αρπάζει και τόνε ταπεινώνει. 

Βρίσκεται σ’ όλα μέσα: στον αιθέρα, 
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στην κυματούσα θάλασσα· απ’ αυτήνε 

γίνονται όλα. Σκορπάει παντού τον έρωτα 

κι απ’ αυτόν η ζωή γεννοβολιέται. 
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Ο μαθηματικός μας κ. Θανάσης Βλάχος, επέλεξε 

 

Βιτσέντζος Κορνάρος,  

Ερωτόκριτος  

 

Kι ας τάξω ο κακορίζικος, πως δε σ' είδα ποτέ μου, 

        μα ένα κερί-ν αφτούμενον εκράτουν, κ' ήσβησέ μου.  

Mα όπου κι αν πάγω, όπου βρεθώ, και τον καιρόν που ζήσω,       

        τάσσω σου άλλη να μη δω, μ’ ουδέ  ν' αναντρανίσω. 

Kάλλιά ’χω εσέ με Θάνατον, παρ' άλλη με ζωή μου, 

        για σένα εγεννήθηκε στον κόσμον το κορμί μου. 

 

 

ΙΙ. 

Aνάθεμα τον Έρωτα με τα καλά τα κάνει,  

και πώς κομπώνει και γελά τη φρόνεψιν, και σφάνει!  

Σ'  πόσ' άδικα, σ'  πόσ'  άπρεπα τον άνθρωπο μπερδαίνει,  

κι οπού τον έχει για κριτήν, εις ίντα σφάλμα μπαίνει!  

Πόσοι αφεντόπουλοι όμορφοι ήσαν εκεί στη μέση,  

και μόνον ο Pωτόκριτος της Aρετής αρέσει.  

Kαι δε θωρεί πλιό στα ψηλά, μα χαμηλά ξαμώνει,  

και με μαγνιά τα μάτια τση, κι αράχνην τα κουκλώνει.  

Kαι να ξανοίξει δεν μπορεί, εις το καλό να πάγει,  

μα εις τό τη βλάφτει προθυμά, γιατί η καρδιά τση εσφάγη. … 
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Μυρτιώτισσα, 

 «Έρωτας» 

 

Έρωτας τάχα να ειν’ αυτό  

που έτσι με κάνει να ποθώ  

τη συντροφιά σου,  

που σα βραδιάζει, τριγυρνώ τα φωτισμένα για να ιδώ  

παράθυρά σου;  

  

Έρωτας να ειν’ η σιωπή  

που όταν σε βλέπω, μου το κλείνει  

σφιχτά το στόμα,  

που κι όταν μείνω μοναχή,  

στέκω βουβή κι εκστατική  

ώρες ακόμα;  

  

Έρωτας να είναι ή συφορά,  

με κάποιου αγγέλου τα φτερά  

που έχει φορέσει,  

κι έρχεται ακόμη μια φορά  

με τέτοια δώρα τρυφερά  

να με πλανέσει;  

  

Μα ό,τι και να ’ναι το ποθώ,  

και καλώς να ‘ ρθει το κακό  

που ειν’ από σένα.  

θα γίνει υπέρτατο αγαθό,  

στα πόδια σου αν θα σωριαστώ  

τ’ αγαπημένα…  
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Οδυσσέας Ελύτης,  

Από το Άξιον Εστί 

 

Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν 

και χαρές ανείδωτες με σκιάσανε 

οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων 

μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο 

  

Στ' ανοιχτά του πελάγου με καρτέρεσαν 

Με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε 

αμαρτία μου να 'χα κι εγώ μιαν αγάπη 

μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο 

  

Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε 

τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου 

την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν 

μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο 

 

Νίκος Γκάτσος,  

Από την Αμοργό 

 

Τι να μου κάμει η σταλαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου; 

Το ξέρω πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός τ’ όνομά του 

Το ξέρω μέσα στα μάτια σου έχτισε ένας αητός τη φωλιά του 

Μα εδώ στην όχτη την υγρή μόνο ένας δρόμος υπάρχει 

Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις 

Πρέπει στο αίμα να βουτηχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει 

Και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρείς τους συντρόφους σου 

Άνθη πουλιά ελάφια 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

98 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Να βρεις μιαν άλλη θάλασσα μιαν άλλη απαλοσύνη 

Να πιάσεις από τα λουριά του Αχιλλέα τ’ άλογα 

Αντί να κάθεσαι βουβή τον ποταμό να μαλώνεις 

Τον ποταμό να λιθοβολείς όπως η μάνα του Κίτσου. 

 Γιατί κι εσύ θα  ‘χεις χαθεί κι ομορφιά σου θα ‘χει γεράσει. 

Μέσα στους κλώνους μιας λυγαριάς βλέπω το παιδικό σου πουκάμισο να 

στεγνώνει 

Πάρ’ το σημαία της ζωής να σαβανώσεις το θάνατο 

Κι ας μη λυγίσει η καρδιά σου 

Κι ας μην κυλήσει το δάκρυ σου πάνω στην αδυσώπητη τούτη γη 

Όπως εκύλησε μια φορά στην παγωμένη ερημιά το δάκρυ του πιγκουίνου 

Δεν ωφελεί το παράπονο 

Ίδια παντού θα ‘ναι η ζωή με το σουραύλι των φιδιών στη χώρα των 

φαντασμάτων 

Με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων 

Με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας  

Με το μαράζι μιάς άνοιξης στα φυλλοκάρδια του γκιώνη 

Φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί κι ένα δρεπάνι κοφτερό σ’ ένα χαρούμενο χέρι  

Φτάνει ν’ ανθίσει μόνο 

Λίγο σιτάρι για τις γιορτές λίγο κρασί για τη θύμηση λίγο νερό για τη σκόνη… 

 

[…] 

 

Στου πικραμένου την αυλή βγαίνει χορτάρι μαύρο  

Mόνο ένα βράδυ του Mαγιού πέρασε ένας αγέρας  

Ένα περπάτημα ελαφρύ σα σκίρτημα του κάμπου  

Ένα φιλί της θάλασσας της αφροστολισμένης.  

 

Kι αν θα διψάσεις για νερό θα στύψουμε ένα σύννεφο  
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Kι αν θα πεινάσεις για ψωμί θα σφάξουμε ένα αηδόνι  

Mόνο καρτέρει μια στιγμή ν' ανοίξει ο πικραπήγανος  

N' αστράψει ο μαύρος ουρανός να λουλουδίσει ο φλόμος.  

 

Mα ήταν αγέρας κι έφυγε κορυδαλλός κι εχάθη  

Ήταν του Mάη το πρόσωπο του φεγγαριού η ασπράδα  

Ένα περπάτημα ελαφρύ σα σκίρτημα του κάμπου  

Ένα φιλί της θάλασσας της αφροστολισμένης. 

 

Βασίλης Ρώτας,  

«Το Χριστινάκι» 

Δώδεκ’ αγόρια του σκολειού 

κι η Χριστινιώ μια τάξη, 

μη βρέξει και μη στάξει. 

Τ΄ αγόρια τ΄ ορκιστήκανε 

στην παλικαροσύνη 

να κλέψουν τη Χριστίνη. 

Βαρκούλα αρματώνουνε 

με σταυρωτό πανάκι- 

Χριστίνα-Χριστινάκι. 

Ποιος είδε πετροπέρδικα 

να παίζει με γεράκια 

στο πλάι στα θυμαράκια; 

Ποιος είδε την ξανθόμαλλη 

γελούσα και πανώρια 

να παίζει με τ΄ αγόρια; 

Έμπα, καλή, στη βάρκα μας 

να πάμε και να ΄ρθούμε 

τραγούδι που θα ειπούμε! 
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Τ΄ αστέρια τρεμουλιάζουνε 

στου ζέφυρου το χάδι 

το όμορφο τούτο βράδυ. 

Σπαρμένο χρυσολούλουδα 

το πέλαγο λιβάδι 

τ΄ όμορφο τούτο βράδυ. 

Άλλοι ταιριάζουν τα πανιά 

κι άλλοι κουπί τραβούνε, 

Χριστίνα, ο νους σου πού ‘ναι; 

Το Χριστινάκι τραγουδεί 

της βάρκας κυβερνήτης, 

γλυκιά που ΄ν΄ η φωνή της! 

Και λέει τραγούδι του έρωτα 

και για τον πόθο λέει, 

για το φιλί που καίει' 

κι η βάρκα εποθοφτέρωσε 

κι ορθοπηδάει το κύμα 

τραβώντας όλο πρίμα. 

Γέλια, τραγούδια εσώπασαν, 

τ΄αγόρια συμπαλεύουν, 

μοχτούν, φιλί γυρεύουν. 

Χουγιάζει ο αέρας για φιλί, 

βγάζουν καημούς και πάθη 

της θάλασσας τα βάθη. 

Κανείς δεν είναι στο κουπί, 

κανείς και στο τιμόνι, 

λαχτάρα που τους ζώνει! 
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Για το φιλί της Χριστινιώς 

χυμάν με χίλια χέρια 

νερά, βουνά κι αστέρια. 

Κι η βάρκα η ποθοπλάνταχτη 

πάει στων νερών τα βάθη 

με του έρωτα τα πάθη. 

Κι εκεί σαλεύουν τα παιδιά, 

ψάχνουν να βρουν ακόμα 

της Χριστινιώς το στόμα. 

Δεν κλαίω τα δώδεκα παιδιά, 

τους νιούς, τους μαθητάδες, 

τις δώδεκα μανάδες, 

μον΄ κλαίω τα μάτια τα γλαρά, 

το λυγερό κορμάκι, 

τ΄αγρίμι, το ελαφάκι, 

που ήτανε δώδεκα χρονών, 

-Παρθένα Παναγιά μου, 

-κι έλαμπε η γειτονιά μου. 

 

Ντίνος Χριστιανόπουλος, 

«Ενός λεπτού σιγή» 

 Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας  

κι έχετε ένα χέρι να σας σφίγγει τρυφερά,  

έναν ώμο ν' ακουμπάτε την πίκρα σας,  

ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας,  

κοκκινίσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας,  

έστω και μια φορά;  

Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή  

για τους απεγνωσμένους;  
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Ο Διευθυντής μας κ. Στρατής Βογιάννης, επέλεξε 

 

Οδυσσέας Ελύτης, 

«Μικρή πράσινη θάλασσα» 

 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Που θα ’θελα να σε υιοθετήσω 

Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία 

Να μάθεις μανταρίνι και άψινθο 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Στο πυργάκι του φάρου το καταμεσήμερο 

Να γυρίσεις τον ήλιο και ν’ ακούσεις 

Πως η μοίρα ξεγίνεται και πως 

Από λόφο σε λόφο συνεννοούνται 

Ακόμα οι μακρινοί μας συγγενείς 

Που κρατούν τον αέρα σαν αγάλματα 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Με τον άσπρο γιακά και την κορδέλα 

Να μπεις απ’ το παράθυρο στη Σμύρνη 

Να μου αντιγράψεις τις αντιφεγγιές στην οροφή 

Από τα Κυριελέησον και τα Δόξα σοι 

Και με λίγο Βοριά λίγο Λεβάντε 

Κύμα το κύμα να γυρίσεις πίσω 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Για να σε κοιμηθώ παράνομα 

Και να βρίσκω βαθιά στην αγκαλιά σου 

Κομμάτια πέτρες τα λόγια των Θεών 

Κομμάτια πέτρες τ’ αποσπάσματα του Ηράκλειτου. 

Διονύσης Σαββόπουλος,  
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«Μια θάλασσα μικρή» 

Μια θάλασσα μικρή, 

είναι το καλοκαίρι μου, 

ο έρωτάς μου, ο πόνος μου 

 

Μια θάλασσα μικρή 

στα δυο σου μάτια φέγγει 

κάθε πρωί 

Μια θάλασσα μικρή 

στο δάκρυ στο τραγούδι, 

στο κάθε σου φιλί 

 

Μια θάλασσα μικρή 

και στη γωνιά η στάμνα μου 

για ένα καλοκαίρι 

ήσουνα εσύ 

Σε τραγουδούσα εγώ 

σαν τις χορδές του ανέμου 

στα μαύρα σου μαλλιά 

Σ' ακολουθούσα εγώ 

σαν το ψηλό χορτάρι 

τον άνεμο 

Σε τραγουδούσα εγώ 

Μια θάλασσα μικρή, 

πικρά σ' αποχαιρέτησε, 

σε περιμένει 

 

Μια θάλασσα μικρή 
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Η πληροφορικός μας κ. Σταυρούλα Γεωργαντάκη, επέλεξε 

 

Οδυσσέας Ελύτης, 

«Του Αιγαίου» 

Ο έρωτας 

Το αρχιπέλαγος 

Κι η πρώρα των αφρών του 

Κι οι γλάροι των ονείρων του 

Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει 

Ένα τραγούδι. 

Ο έρωτας 

Το τραγούδι του 

Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του 

Κι η ηχώ της νοσταλγίας του 

Στον πιο βρεμένο βράχο της η αρραβωνιαστικιά προσμένει 

Ένα καράβι. 

Ο έρωτας 

Το καράβι του 

Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του 

Κι ο φλόκος της ελπίδας του 

Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λικνίζει 

Τον ερχομό. 

 

Ναπολέων Λαπαθιώτης,  

«Ερωτικό» 

Καημός αλήθεια να περνώ 

του έρωτα πάλι το στενό 

ώσπου να πέσει η σκοτεινιά 

μια μέρα του θανάτου. 
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Στενό βαθύ και θλιβερό 

που θα θυμάμαι για καιρό 

τι μου στοιχίζει στην καρδιά 

το ξαναπέρασμά του. 

 

Ας ειν’ ωστόσο, τι ωφελεί 

γυρεύω πάντα το φιλί 

στερνό φιλί, πρώτο φιλί  

και με λαχτάρα πόση. 

 

Γυρεύω πάντα το φιλί 

αχ, καρδιά μου 

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 

σαν μια παλιά της οφειλή 

να μου το ξαναφέρει. 
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Η πληροφορικός μας κ. Σοφία Γουρνά επέλεξε 

 

Από τον Ερωτόκριτο  του Βιτσέντζου Κορνάρου  

«Ο όρκος της Αρετούσας» 

Τα λόγια σου Ρωτόκριτε,  

φαρμάκιν εβαστούσα,  

ουδ’ όλπιζα ουδ’ ανήμενα 

τ’ αυτιά μου ό,τι ακούσα. 

 

Διώξε τσι αυτούς τσι λογισμούς 

κι έγνοια καμιά μην έχης,  

μη θέλης να ξαναρωτάς 

το πράμα που κατέχεις. 

 

Και πώς μπορώ να σ’ αρνηθώ· 

κι α θέλω, δε μ’ αφήνει 

τούτη η καρδιά, που εσύ ‘βαλες 

στσ’ αγάπης το καμίνι. 

 

Κι α δε θελήση η μοίρα μας 

να σμίξωμεν ομάδι,  

η ψη σου ας έρθη να με βρη 

χαιράμενη στον Άδη. 

 

Μαρία Πολυδούρη,  

«Μόνο γιατί μ’ αγάπησες» 

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες 

στα περασμένα χρόνια. 

Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 
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και σε βροχή, σε χιόνια, 

δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. 

 

Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 

μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 

μόνο γι' αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο 

κ' έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 

μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 

 

Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν 

με την ψυχή στο βλέμμα, 

περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 

της ύπαρξής μου στέμμα, 

μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν. 

 

Μόνο γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες 

και στη ματιά σου να περνάη 

είδα τη λυγερή σκιά μου, ως όνειρο 

να παίζει, να πονάη, 

μόνο γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες. 

 

Γιατί δισταχτικά σα να με φώναξες 

και μου άπλωσες τα χέρια 

κ' είχες μέσα στα μάτια σου το θάμπωμα 

- μια αγάπη πλέρια, 

γιατί δισταχτικά σα να με φώναξες. 

 

Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε 

γι' αυτό έμεινεν ωραίο το πέρασμά μου. 
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Σα να μ' ακολουθούσες όπου πήγαινα, 

σα να περνούσες κάπου εκεί σιμά μου. 

Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε. 

 

Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα, 

γι' αυτό η ζωή μου εδόθη. 

Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη 

μένα η ζωή πληρώθη. 

Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα.  

 

Μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου 

μου χάρισε η αυγή ρόδα στα χέρια. 

Για να φωτίσω μια στιγμή το δρόμο σου 

μου γέμισε τα μάτια η νύχτα αστέρια, 

μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου. 

 

Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ' αγάπησες 

έζησα, να πληθαίνω 

τα ονείρατά σου, ωραίε που βασίλεψες 

κ' έτσι γλυκά πεθαίνω 

μονάχα γιατί τόσο ωραία μ' αγάπησες. 

 

Κατίνα Παϊζη,  

«Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» 

Πόσο πολύ, πόσο πολύ,  

πόσο πολύ σ’ αγάπησα 

πόσο πολύ σ’ αγάπησα 

ποτέ δε θα το μάθεις 

Απ’ τη ζωή, απ’ τη ζωή,  
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απ’ τη ζωή μου πέρασες 

κι αλάργεψες κι εχάθης 

καθώς τα διαβατάρικα  

κι αγύριστα πουλιά 

 

Πόσο πολύ σ’ αγάπησα,  

ποτέ δε θα το μάθεις 

 

Κι αν δεν προσμένεις να με δεις 

κι αν δεν προσμένεις να με δεις 

Κι εγώ πως θα ξανάρθεις,  

εσύ του πρώτου ονείρου μου 

γλυκύτατη πνοή 

 

Αιώνια θα το τραγουδώ,  

αιώνια θα το τραγουδώ 

κι εσύ δε θα το μάθεις,  

πως οι στιγμές που μου ’δωσες 

αξίζουν μια ζωή 

 

Πόσο πολύ σ’ αγάπησα,  

ποτέ δε θα το μάθεις 
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Ο φιλόλογός μας κ. Γιώργος Θώδης επέλεξε 

 

Μελέαγρος,  

Από την Παλατινή Ανθολογία 

 

Να μην ποθώ την Ηλιοδώρα πια η ψυχή μου συμβουλεύει: 

τις ζήλειες και τα δάκρυα που έχυσα δεν τα ξεχνάει. 

Με πιέζει, αλλά να πάψω πια δύναμη δεν μου περισσεύει. 

Η απαίσια! συμβουλεύει αλλά δεν παύει να αγαπάει. 

 

Γιώργος Σεφέρης,  

«Φυγή» 

 

Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας 

έφευγε ξαναγύριζε και μας έφερνε 

ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό 

ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο 

μέσα στο πρωινό χορτάρι 

ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε 

να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. 

 

H αγάπη μας δεν ήταν άλλη ψηλαφούσε  

σιγά μέσα στα πράγματα που μας τριγύριζαν 

να εξηγήσει γιατί δε θέλουμε να πεθάνουμε  

με τόσο πάθος. 

 

Kι αν κρατηθήκαμε από λαγόνια κι αν αγκαλιάσαμε  

μ' όλη τη δύναμή μας άλλους αυχένες 

κι αν σμίξαμε την ανάσα μας με την ανάσα  
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εκείνου του ανθρώπου 

κι αν κλείσαμε τα μάτια μας, δεν ήταν άλλη 

μονάχα αυτός ο βαθύτερος καημός να κρατηθούμε  

μέσα στη φυγή. 

 

Κώστας Ουράνης, 

«Η αγάπη» 

Α! τι ωφελεί να καρτεράς όρθιος στην πόρτα του σπιτιού 

και με τα μάτια στους νεκρούς τους δρόμους στυλωμένα, 

αν είναι να ’ρθει θε να ρθεί, δίχως να νιώσεις από πού, 

και πίσω σου πλησιάζοντας με βήματα σβημένα 

 

θε να σου κλείσει απαλά με τ' άσπρα χέρια της τα δυο 

τα μάτια που κουράστηκαν τους δρόμους να κοιτάνε' 

κι όταν, γελώντας, να της πεις θα σε ρωτήσει: "ποια είμαι εγώ;" 

απ’ της καρδιάς το σκίρτημα θα καταλάβεις ποια 'ναι. 

 

Δεν ωφελεί να καρτεράς! Αν είναι να ’ρθει, θε να ρθει' 

κλειστά όλα να ’ναι, αντίκρυ σου να στέκεται θα δεις ορθή 

κι ανοίγοντας τα χέρια της πρώτη θα σ' αγκαλιάσει. 

 

Αλλιώς, κι αν είναι ολόφωτο το σπίτι για να την δεχτείς 

κι έτσι ως την δεις τρέξεις σ' αυτήν κι ομπρός στα πόδια της συρθείς, 

αν είναι να ’ρθει θε να ρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει. 
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Κώστας Καρυωτάκης,  

«Αγάπη» 

 

"...Κι ήμουν στο σκοτάδι. Κι ήμουν το σκοτάδι. 

Και με είδε μια αχτίδα..."  

 

Δροσούλα το ιλαρό το πρόσωπό της 

κι εγώ ήμουν το κατάξερο ασφοδίλι. 

Πώς μ' έσεισε  

το ξύπνημα μιας νιότης, 

πώς εγελάσαν τα πικρά μου χείλη! 

 

Σάμπως τα μάτια της  

να μου είπαν ότι 

δεν είμαι πλέον ο ναυαγός  

κι ο μόνος, 

κι ελύγισα σαν από τρυφερότη, 

εγώ που μ' είχε πέτρα κάνει  

ο πόνος. 

 

Νίκος Καββαδίας, 

 «Αγαπάω»  

Αγαπάω ό,τι θλιμμένο στον κόσμο. 

Τα θολά τα ματάκια , τους αρρώστους ανθρώπους, 

τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, 

τις νεκρές πολιτείες , τους τρισκότεινους τόπους. 

 

Τους σκυφτούς οδοιπόρους που μ' ένα δισάκι 

για μια πολιτεία μακρινή ξεκινάνε, 
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τους τυφλούς μουσικούς των πολύβουων δρόμων, 

τους φτωχούς , τους αλήτες , αυτούς που πεινάνε. 

 

Τα χλωμά τα κορίτσια που πάντα προσμένουν 

τον ιππότην που είδαν μια βραδιά στ' όνειρό τους, 

να φανεί απ' τα βάθη του απέραντου δρόμου. 

 

Τους κοιμώμενους κύκνους πάνω στ' άσπρο φτερό τους. 

 

Τα καράβια που φεύγουν για καινούρια ταξίδια 

 

και δεν ξέρουν καλά -αν ποτέ θα γυρίσουν πίσω 

αγαπάω , και θα 'θελα μαζί τους να πάω 

κι ούτε πια να γυρίσω. 

 

Αγαπάω τις κλαμένες ωραίες γυναίκες 

που κοιτάνε μακριά , που κοιτάνε θλιμμένα ... 

αγαπάω σε τούτον τον κόσμο -ό,τι κλαίει 

γιατί μοιάζει μ' εμένα. 

 

Κική Δημουλά,  

«Φωτογραφία 1948»  

Κρατώ λουλούδι μάλλον. 

Παράξενο. 

Φαίνεται από την ζωή μου 

πέρασε κήπος κάποτε. 

 

Στο άλλο χέρι 

κρατώ πέτρα. 
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Με χάρη και έπαρση. 

Υπόνοια καμιά 

ότι προειδοποιούμαι για αλλοιώσεις, 

προγεύομαι άμυνες. 

Φαίνεται από την ζωή μου 

πέρασε άγνοια κάποτε. 

 

Χαμογελώ. 

Η καμπύλη του χαμόγελου, 

το κοίλο αυτής της διαθέσεως, 

μοιάζει με τόξο καλά τεντωμένο, 

έτοιμο. 

Φαίνεται από την ζωή μου 

πέρασε στόχος κάποτε. 

Και προδιάθεση νίκης. 

 

Το βλέμμα βυθισμένο 

στο προπατορικό αμάρτημα: 

τον απαγορευμένο καρπό 

της προσδοκίας γεύεται. 

Φαίνεται από την ζωή μου 

πέρασε πίστη κάποτε. 

 

Η σκιά μου παιχνίδι του ήλιου μόνο. 

Φοράει στολή δισταγμού. 

Δεν έχει ακόμα προφθάσει να είναι 

σύντροφός μου ή καταδότης. 

Φαίνεται από την ζωή μου 

πέρασε επάρκεια κάποτε. 
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Συ δεν φαίνεσαι. 

 

Όμως για να υπάρχει γκρεμός στο τοπίο 

για να έχω σταθεί στην άκρη του κρατώντας λουλούδι 

και χαμογελώντας, 

θα πει πως όπου να’ ναι έρχεσαι. 

Φαίνεται από την ζωή μου 

ζωή πέρασε κάποτε. 

 

Ουίλιαμ Σαίξπηρ,  

«Σονέτα»  

(CXXX) 

 

Τα μάτια της δεν μοιάζουν με ηλιαχτίδα 

κι είναι τα χείλη της χλωμά μπρος στο κοράλλι. 

Άμα το χιόνι είναι λευκό, έχει τα στήθη ωχρά· 

μαύρα, συρμάτινα μαλλιά έχει στο κεφάλι. 

 

Τριαντάφυλλα έχω δει ολοπόρφυρα, 

μα τέτοια δεν θα βρω στα μάγουλά της. 

Γεύθηκα αρώματα πολύ τερπνότερα 

από τα μύρα που ανασαίνω στα φιλιά της. 

 

Ευφραίνομαι όταν μου μιλάει κι ας ξέρω 

πόσο γλυκύτερη είναι η μουσική. 

Ποτέ μου δεν αντίκρισα θεά να περπατά, 

μα αυτή βαδίζοντας πατάει στη γη. 
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Τόσο όμως στη ζωή μου βασιλεύει, 

που κάθε σύγκριση άλλη περιττεύει. 

 

Τόσο όμως τη ζωή μου κυβερνά, 

που ανούσια τ' άλλα μοιάζουν. Και κενά. 

 

ΧVIII. 

 

Να σε συγκρίνω με μια μέρα θερινή; 

Πιο αίθρια έχεις τη μορφή, πιο αγαπημένη· 

σκορπούν τα μαγιολούλουδα οι ανέμοι, 

τα καλοκαίρια έχουν θητεία μικρή. 

 

Κάποτε καίει χρυσό το μάτι τ' ουρανού 

κι άλλοτε καταχνιά πυκνή το σκοτεινιάζει. 

Τ' ωραίο του ωραίου πεθαίνει: θύμα του καιρού 

ή άθυρμα της τύχης που όλο αλλάζει. 

 

Αλλά ο δικός σου ο ήλιος δεν θα δύσει, 

δεν θα γνωρίσει η άνοιξή σου το χαμό, 

την ομορφιά σου Άδης θρασύς δεν θα συλήσει, 

παντοτινά θ' ανθείς, σ' αυτά τα λόγια εδώ. 

 

Όσο έχουν μάτια οι άνθρωποι, όσο έχουνε πνοή, 

τόσο θα ζουν κι αυτά και θα σου δίνουνε ζωή. 
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Γιάννης Σκαρίμπας, 

 «Ουλαλούμ»  

 

Ήταν σα να σε πρόσμενα Κερά 

απόψε που δεν έπνεε έξω ανάσα, 

κι έλεγα: Θάρθει απόψε απ' τα νερά 

κι από τα δάσα. 

Θάρθει, αφού φλετράει μου η ψυχή, 

αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι 

και θα μυρίζει ήλιο και βροχή 

και νειό φεγγάρι. 

Και να, το κάθισμά σου σιγυρνώ, 

στολνώ την κάμαρά μας αγριομέντα, 

και να, μαζί σου κιόλας αρχινώ 

χρυσή κουβέντα: 

Πως – να, θα μείνει ο κόσμος με το "μπά" 

που μ' έλεγε τρελόν πως είχες γίνει 

καπνός και - τάχας - σύγνεφα θαμπά 

προς τη Σελήνη 

………………………………….. 

Νύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ· 

κίνησα να σε βρω στο δρόμο - ωιμένα - 

μα σκούνταφτες (όπου εσκούνταφτα) χρυσή 

κι εσύ με μένα. 

 

Τόσο πολύ σ' αγάπησα Κερά, 

που άκουγα διπλά τα βήματα μου! 

Πάταγα γω - στραβός - μεσ' τα νερά; 

κι εσύ κοντά μου. 
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Ο θεολόγος μας κ. Γιώργος Καπετανάκης, επέλεξε 

 

Πάμπλο Νερούντα,  

«Βασίλισσα» (μτφρ. Αγάθη Δημητρούκα) 

 

Σε ονόμασα βασίλισσα. 

Υπάρχουν πιο ψηλές από σένα, πιο ψηλές. 

Υπάρχουν πιο αγνές από σένα, πιο αγνές. 

Υπάρχουν πιο ωραίες από σένα, υπάρχουν ωραιότερες. 

Όμως εσύ είσαι η βασίλισσα. 

Όταν περπατάς στους δρόμους 

κανένας δε σε αναγνωρίζει. 

Κανείς δε βλέπει το κρυστάλλινο στέμμα  σου. 

κανένας δε κοιτά 

το χαλί από κόκκινο χρυσάφι 

που πατάς όταν περνάς, 

το χαλί που δεν υπάρχει. 

Κι όταν φανείς 

αντηχούν όλα τα ποτάμια 

στο κορμί μου σείουν 

τον ουρανό οι καμπάνες 

κι ένας ύμνος  γεμίζει τον κόσμο. 

Μόνο εσύ κι εγώ, 

μόνο εσύ κι εγώ αγάπη μου, 

τον ακούμε. 
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Άγγελος Σικελιανός,  

«Το πρωτοβρόχι» 

 

Σκυμμένοι από το παραθύρι… 

Kαι του προσώπου μας οι γύροι 

η ίδια μας ήτανε ψυχή. 

H συννεφιά, χλωμή σα θειάφι, 

θάμπωνε αμπέλι και χωράφι· 

ο αγέρας μέσ’ από τα δέντρα 

με κρύφια βούιζε ταραχή· 

η χελιδόνα, με τα στήθη, 

γοργή, στη χλόη μπρος-πίσω εχύθη· 

κι άξαφνα βρόντησε, και λύθη 

κρουνός, χορεύοντας βροχή! 

H σκόνη πήρ’ ανάερο δρόμο… 

K’ εμείς, στων ρουθουνιών τον τρόμο, 

στη χωματίλα τη βαριά 

τα χείλια ανοίξαμε, σα βρύση 

τα σπλάχνα να μπει να ποτίσει 

(όλη είχεν η βροχή ραντίσει 

τη διψασμένη μας θωριά, 

σαν την ελιά και σαν το φλόμο). 

κι ο ένας στ’ αλλουνού τον ώμο 

ρωτάαμε: "T’ είναι πόχει σκίσει 

τον αέρα μύρο, όμοιο μελίσσι; 

Aπ’ τον πευκιά το κουκουνάρι, 

ο βάρσαμος ή το θυμάρι, 

η αφάνα ή η αλυγαριά;" 
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Kι άχνισα - τόσα ήταν τα μύρα - 

άχνισα κ’ έγινα όμοια λύρα, 

που χάιδευε η άσωτη πνοή… 

Mου γιόμισ’ ο ουρανίσκος γλύκα· 

κι ως τη ματιά σου ξαναβρήκα, 

όλο μου το αίμα ήταν βοή!… 

K’ έσκυψ’ απάνω από τα’ αμπέλι 

που εσειόνταν σύφυλλο, το μέλι 

και τ’ άνθι ακέριο να του πιω· 

- βαριά τσαμπιά και οι λογισμοί μου, 

βάτοι βαθιοί οι ανασασμοί μου - 

κι όπως ανάσαινα, απ’ τα μύρα 

δε μπόρεια να διαλέξω ποιο! 

Mα όλα τα μάζεψα, τα πήρα, 

και τα ’πια, ωσάν από τη μοίρα 

λύπη απροσδόκητη ή χαρά. 

Tα ’πια· κι ως σ’ άγγιξα τη ζώνη, 

το αίμα μου γίνηκεν αηδόνι, 

κι ως τα πολύτρεχα νερά!… 
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Η φιλόλογός μας κ. Τόνια Καφετζάκη, επέλεξε 

Jacques Prévert,  

«Les enfants qui s’ aiment» 

 

Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout 

Contre les portes de la nuit 

Et les passants qui passent les désignent du doigt 

Mais les enfants qui s'aiment 

Ne sont là pour personne 

Et c'est seulement leur ombre 

Qui tremble dans la nuit 

Excitant la rage des passants 

Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie 

Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne 

Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit 

Bien plus haut que le jour 

Dans l' éblouissante clarté de leur premier amour » 

 

Γιώργος Σαραντάρης, 

«Ποιος ειν’ τρελός από έρωτα» 

 

Ποιος ειν’ τρελός από έρωτα; 

Ας κάνει λάκκους την αυγή. 

Να πάμε εκεί να πιούμε 

την βροχή. 

 

Μια που εμείς σε όποια 

στέγη αράξουμε, σε όποια 

αυλή, ο άνεμος χαλνάει 
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τον ουρανό, τα δέντρα. 

 

Κι η στείρα γη 

μέσα σε μας βουλιάζει. 

 

Από το Άσμα Ασμάτων 

(μετάφραση Γιώργος Σεφέρης) 

 

Ο ΧΟΡΟΣ 

Μα τι έχει ο αγαπημένος σου, πάνω απ’ τους άλλους, 

συ πεντάμορφη; 

Μα τι έχει ο αγαπημένος σου πάνω απ’ τους άλλους 

για να μας εξορκίζεις τόσο; 

 

Η ΝΥΦΗ 

Ο αγαπημένος μου λάμπει και ροδίζει,  

διαλεχτός στους μύριους· 

το κεφάλι του είναι λαγαρό χρυσάφι 

βάγια οι βόστρυχοί του 

μαύροι σαν κοράκι. 

Τα μάτια του είναι περιστέρια 

στα νερά στ’ αυλάκια, 

λούζουνται στο γάλα 

κάθουνται στις γούρνες. 

Τα μάγουλά του είναι βραγιές μυριστικά 

θήκες αρωμάτων· 

τα χείλια του είναι κρίνα 

και σταλάζουν σμύρνα· 

τα χέρια του είναι μάλαμα βραχιόλια 
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χρυσόλιθους γεμάτα· 

είναι φίλντισι η κοιλιά του 

με ψηφιά ζαφείρια· 

τα πόδια του είναι μάρμαρο κολόνες 

με χρυσά θεμέλια. 

Η όψη του είναι σαν το Λίβανο, 

διαλεχτή σαν το κέδρο· 

 τα λόγια του είναι γλυκασμός 

κι ολόκληρος είναι επιθυμία. 

Αυτός είναι ο αγαπημένος μου 

κι αυτός το ταίρι μου, 

θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. 

 

Ο ΧΟΡΟΣ 

Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει λευκανθισμένη 

ακουμπώντας στον αγαπημένο της; 

 

Ο ΑΝΤΡΑΣ 

Κάτω απ’ τη μηλιά σε ξύπνησα 

εκεί που η μάνα σου σε γέννησε, 

εκεί που πόνεσε και σε γέννησε. 

 

Η ΝΥΦΗ 

Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, 

ωσάν σφραγίδα στο μπράτσο σου· 

είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο 

και σκληρός ο πόθος σαν τον άδη· 

οι σπίθες της είναι σπίθες της φωτιάς, 

φλόγα του Θεού. 
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 Νερά ποτάμια δεν μπορούν 

να σβήσουν την αγάπη. 

  

Γιώργος Σεφέρης,  

«Fog» 

 

Say it with a ukulele 

«Πες της το μ' ένα γιουκαλίλι...» 

γκρινιάζει κάποιος φωνογράφος∙ 

πες μου τι να της πω, Χριστέ μου, 

τώρα συνήθισα μονάχος. 

 

Με φυσαρμόνικες που σφίγγουν 

φτωχοί μη βρέξει και μη στάξει 

όλο και κράζουν τους αγγέλους 

κι είναι οι αγγέλοι τους μαράζι. 

 

Κι οι αγγέλοι ανοίξαν τα φτερά τους 

μα χάμω χνότισαν ομίχλες 

δόξα σοι ο θεός, αλλιώς θα πιάναν 

τις φτωχιές μας ψυχές σαν τσίχλες. 

 

Κι είναι η ζωή ψυχρή ψαρίσια 

-Έτσι ζει; -Ναι! Τι θες να κάνω∙ 

τόσοι και τόσοι είναι οι πνιγμένοι 

κάτω στης θάλασσας τον πάτο. 

 

Τα δέντρα μοιάζουν με κοράλλια 

που κάπου ξέχασαν το χρώμα 
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τα κάρα μοιάζουν με καράβια 

που βούλιαξαν και μείναν μόνα... 

 

«Πες της το μ' ένα γιουκαλίλι...» 

Λόγια για λόγια, κι άλλα λόγια; 

Αγάπη, πού 'ναι η εκκλησιά σου 

βαρέθηκα πια τα μετόχια. 

 

Α! να 'ταν η ζωή μας ίσια 

πώς θα την παίρναμε κατόπι 

μ' αλλιώς η μοίρα το βουλήθη 

πρέπει να στρίψεις σε μια κόχη. 

 

Και ποια είναι η κόχη; Ποιος την ξέρει; 

Τα φώτα φέγγουνε τα φώτα 

άχνα! δε μας μιλούν οι πάχνες 

κι έχουμε την ψυχή στα δόντια. 

 

Τάχα παρηγοριά θα βρούμε; 

Η μέρα φόρεσε τη νύχτα 

όλα είναι νύχτα, όλα είναι νύχτα 

κάτι θα βρούμε ζήτα - ζήτα... 

 

«Πες της το μ' ένα γιουκαλίλι...» 

Βλέπω τα κόκκινά της νύχια 

μπρος στη φωτιά πώς θα γυαλίζουν 

και τη θυμάμαι με το βήχα. 
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Ο Διευθυντής μας κ. Νίκος Λινάρδος, επέλεξε 

 

Μελέαγρος,  

«Άσπρο θα πλέξω μενεξέ» (μτφρ. Ν. Χουρμουζιάδης) 

 

Άσπρο θα πλέξω μενεξέ και νάρκισσο απαλό κι ακόμη 

Μυρτιά θα πλέξω και μαζί κρίνο αναγαλλιασμένο 

Και κρόκο ηδυπαθή θα πλέξω κι από τα άλλα θα διαλέξω 

Υάκινθο πορφυρό με ρόδο ερωτικό θα πλέξω. 

Και στης μυρόπνοης Ηλιοδώρας τους κροτάφους αφημένο 

Με άνθη θα ραίνει το στεφάνι την ωραία της κόμη. 

 

Νίκος Καββαδίας,  

«Θεσσαλονίκη I» 

 

 

Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης 

το κύμα η πλώρη εκέρδιζεν οργιά με την οργιά 

σ’ έστειλε ο πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις 

μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρώ και την Καλαμαριά 

 

Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι Χιλιάνοι 

άγιε Νικόλα φύλαγε κι αγιά θαλασσινή 

τυφλό κορίτσι σ’ οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνι 

που τ’ αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο Μαρμαρινοί 

 

Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νωθρό κοιμάται 

και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού 
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εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται 

σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού 

 

Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη 

πριν δέκα χρόνια μεθυσμένη μου είπες σ’ αγαπώ 

αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι 

μάταια θα ψάχνεις το στρατί που πάει για το Ντεπό. 
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Η φιλόλογος μας κ. Δώρα Μέντη, επέλεξε 

 

Γιάννης Ρίτσος,  

«Φως» 

Ένα κλαδάκι μυγδαλιάς 

Μπρος στο παράθυρο, 

Ένα κλαδάκι μοναχά 

Σου κρύβει το μισό χωριό. 

 

Ο έρωτας με την παλάμη του 

Σου κρύβει όλον τον κόσμο. 

 

Μένει το φως μονάχα. 

 

e.e. Cummings, 

 «ας είναι η καρδιά μου»  (μτφρ. Χάρης Βλαβιανός) 

ας είναι η καρδιά μου πάντα ανοιχτή στα μικρά 

πουλιά που είναι τα μυστικά της ζωής 

ό,τι κι αν τραγουδούν είναι καλύτερο από το να γνωρίζεις 

κι αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να τ’ ακούσουν οι άνθρωποι είναι γέροι 

  

ας περιδιαβαίνει το μυαλό μου πεινασμένο 

και άφοβο και διψασμένο και εύπλαστο 

ακόμη κι αν είναι Κυριακή ας έχω άδικο 

γιατί όποτε οι άνθρωποι έχουν δίκιο δεν είναι νέοι 

  

κι ας μην κάνω εγώ τίποτα χρήσιμο 

και ας αγαπώ εσένα περισσότερο και από αληθινά 

δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιος τόσο ανόητος  που να μην μπορεί να 
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τραβήξει όλο τον ουρανό πάνω του μ’ ένα χαμόγελο 

 

Μάτση Ανδρέου-Χατζηλαζάρου, 

«Σε περιβάλλω» 

 

Σε περιβάλλω με μια μεγάλη αναμονή. 

Σε περιέχω όπως τ’ αραχωβίτικο κιούπι το λάδι. 

Σε ανασαίνω όπως ο θερμαστής του καραβιού ρουφάει 

μες στα πλεμόνια του το δειλινό το μπάτη. 

Σ’ αγρικώ με την ίδια διάθεση που ο ερυθρόδερμος 

κολλάει το αυτί του χάμω, για ν’ ακούσει 

τον καλπασμό του αλόγου. 

 

Rainer Maria Rilke,  

“Σβήσε τα μάτια μου» (μτφρ. Κωστής Παλαμάς) 

 

Σβήσε τα μάτια μου· 

μπορώ να σε κοιτάζω, 

τ’ αυτιά μου σφράγισέ τα, 

να σ’ ακούω μπορώ. 

Χωρίς τα πόδια μου μπορώ να ’ρθω σ’ εσένα, 

και δίχως στόμα, θα μπορώ να σε παρακαλώ. 

 

Κόψε τα χέρια μου, θα σε σφιχταγκαλιάζω, 

σαν να ήταν χέρια, όμοια καλά, με την καρδιά. 

Σταμάτησέ μου την καρδιά, και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι. 

Κι αν κάμεις το κεφάλι μου σύντριμμα, στάχτη, 

εγώ μέσα στο αίμα μου θα σ’ έχω πάλι. 
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Πωλ Ελυάρ,  

«Η καμπύλη των ματιών σου» (μτφρ. Οδυσσέας Ελύτης) 

 

Η καμπύλη των ματιών σου γύρο φέρνει την καρδιά μου 

Γύρος χορού και γλύκας 

Του χρόνου φωτοστέφανος νυχτερινό λίκνο και σίγουρο 

Κι αν όλα τα όσα έζησα δεν τα κατέχω  πια 

Είναι γιατί τα μάτια σου δεν με θωρούσαν πάντα. 

 

Φύλλα ημέρας και δροσιάς αφρός 

Του ανέμου καλαμιές ευωδιαστά χαμόγελα 

Φτερά σκεπάζοντας τον κόσμο φως 

Πλοία κατάφορτα ουρανούς και θάλασσες 

Κυνηγοί θορύβων και πηγές χρωμάτων 

 

Μύρα που ξεπετάχτηκαν από της χαραυγής 

Το κλώσισμα το αδιάκοπο μες στ’ άχερα των άστρων 

Όπως η μέρα κρέμεται απ’ την αθωότητα 

Έτσι κι ο κόσμος κρέμεται απ’ τ’ αγνά σου μάτια 

Και ρέει στα βλέμματά τους όλο το αίμα μου. 

 

Δ.Π. Παπαδίτσας,  

«Χαμηλοφώνως» 

Διότι είσαι το πρώτο εφετινό χελιδόνι που μπήκε απ' το φεγγίτη έκαμε τρεις 

γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπιν 

όλα μαζί τα χελιδόνια 

Διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας όπου το κύμα 

Kόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψιλή άμμο 

Διότι τα χέρια μου είναι άδεια σαν καρύδια που η ψίχα  



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

134 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

τους φαγώθηκε από παράσιτα 

Kι εσύ τα γέμισες με τα μαλλιά σου και το μέτωπό σου 

Διότι στα μαλλιά σου περνώ τα δαχτυλά μου όπως περνάει  

ο αγέρας από φύλλα κυπαρισσιού 

Διότι είμαι ένα σπίτι εξοχικό κι έρχεσαι μόνη το καλοκαίρι  

και κοιμάσαι 

Kαι ξυπνάς πότε-πότε τα μεσάνυχτα ανάβεις τη λάμπα και  

θυμάσαι 

Διότι θυμάσαι 

Γι' αυτό σ' αγαπώ κι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είμαστε μαζί 

Kι απέναντί μας η θάλασσα φθείρεται ν' ανεβοκατεβαίνει τα δέντρα 

...πως πηγαίναμε σε μια κατηφοριά της Bάρκιζας 

Kι ένα γύρω οι χρωματιστές πέτρες μάς ακολουθούσαν 

 

Γιατί όταν σκύβω πάνω από πηγάδια βλέπω την επιφάνεια  

του νερού και λέω: να το ριζικό κι η ματιά της 

Γιατί βλέπαμε μαζί τρεις τσιγγάνες κίτρινες τυλιγμένες  

απ' το κόκκινο - σαν τα μάτια τού μπεκρή - λυκόφως 

Kαι είπαμε να το ριζικό να οι αγάπες βγήκαν στους δρόμους 

για τον επιούσιο 

 

Γιατί βλέπαμε μαζί τις τρεις τσιγγάνες 

Nα 'ρχονται και να χάνονται 

Γι' αυτό σ' αγαπώ 

Kι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά 

Eίσαι κείνο που γλίτωσε απ' τα σκάγια 

 

Γιατί είμαι γεμάτος από σένα και μπρος από κάθε τι  

από σκέψη από αίσθηση κι από φωνή 
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Eίναι κάτι δικό σου που σαν αθλητής τερματίζει πρώτο 

Γιατί τα βλέφαρά σου είναι βρύα σε σχισμάδες βράχων 

Γι' αυτό σ' αγαπώ. 

  

Νικόλας Άσιμος,  

«Αγαπάω κι αδιαφορώ» 

Αγαπάω κι αδιαφορώ 

και κρατάω τον κατάλληλο χορό 

το λοιπόν θα αγαπάω και μένα 

όπως εσένα 

 

Μην παρανοείς τα λόγια που `χω  πει 

είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή 

νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς 

ειν’ πανάκριβο σ’ το λέω ν’ αγαπάς 

 

Κοίτα με στα μάτια με υπομονή 

διώξε του άλλου κόσμου την επιρροή 

νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς 

ειν’ πανάκριβο σ’ το λέω ν’ αγαπάς 

 

Αγαπάω κι αδιαφορώ 

και μαζί σου το ‘χω μάθει και αυτό 

παραδόξως ν’ αγαπάω και μένα 

όπως εσένα 

 

Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ 

ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ 

μάγεψαν και σένανε τα ξωτικά 
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κάνεις πάλι κύκλους σ’ άλλη αγκαλιά 

 

Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές 

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές 

νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς 

ειν’ πανάκριβο στο λέω ν’ αγαπάς 

 

Αγαπάω κι αδιαφορώ 

κι έχω φτιάξει έναν καινούργιο εαυτό 

τώρα πια με αγαπάω και μένα 

όπως εσένα 

 

Μιχάλης Γκανάς, 

 «Λευκό μου γιασεμί» 

 

Είναι φορές που χωρίς αφορμή, 

κάτι γιορτάζει βαθιά στο κορμί, 

και ξαναβλέπεις το φως, 

σαν να 'σουν χρόνια τυφλός. 

Κι ένας αέρας ζεστός 

γιασεμιά φορτωμένος, φυσάει βουρκωμένος. 

 

Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί 

κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί 

και δε σου κάνει κανείς 

κι όπως γυρεύεις να βρεις 

λίγο λευκό να πιαστείς 

γιασεμί στο σκοτάδι  

σαν άστρο ανάβει. 
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Λευκό μου γιασεμί 

μη νυχτώσεις. 

 

Είναι φορές που χωρίς αφορμή, 

μέσα μου τρέμει μια ξένη φωνή, 

που μου θυμίζει στιγμές 

από παλιές μου ζωές 

και ένας αέρας ζεστός 

γιασεμιά φορτωμένος, φυσάει βουρκωμένος. 

Λευκό μου γιασεμί, μη νυχτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

138 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

Ο φιλόλογος μας κ. Μιχάλης Μιχαλιός, επέλεξε 

 

Γεώργιος  Ζαλοκώστας,  

«Το φίλημα» 

 

Μια βοσκοπούλα αγάπησα μια ζηλεμένη κόρη, 

και την αγάπησα πολύ ήμουν αλάλητο πουλί, 

ήμουν αλάλητο πουλί δέκα χρονών αγόρι. 

------ 

Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα τ’ ανθισμένα, 

Μάρω ένα λόγο θα σου πω Μάρω της είπα σ’ αγαπώ, 

Μάρω της είπα σ’ αγαπώ τρελαίνομαι για σένα. 

------ 

Από τη μέση μ’ άρπαξε με φίλησε στο στόμα, 

και μου ‘πε για αναστεναγμούς για της αγάπης τους καημούς, 

για της αγάπης τους καημούς είσαι μικρός ακόμα. 

------ 

Μεγάλωσα και τη ζητώ μ’ άλλον ζητάει η καρδιά της, 

και με ξεχνάει τ’ ορφανό εγώ όμως δεν το λησμονώ, 

εγώ όμως δεν το λησμονώ ποτέ το φίλημά της. 
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Η οικονομολόγος μας κ. Κωνσταντίνα Σβώλη, επέλεξε 

 

Ναπολέων Λαπαθιώτης, 

 «Αγάπης πόθοι» 

Αγάπης πόθοι, 

γλυκό μαράζι 

που η νύχτα κλώθει 

κι η μέρα σπάζει' 

 

καιροί μου μάγοι 

και καρδιοχτύπια, 

μέθης πελάγη 

που φλόγες ήπια' 

 

γέλια και πόνοι, 

λαχτάρες, ρίγη, 

νέκρα σας ζώνει, 

νέκρα σας πνίγει... 

 

Γέρνουν σαν κρίνοι 

ξεψυχισμένοι... 

Όνειρο; σβήνει. 

Αφρός; πεθαίνει. 

 

Σύννεφα, πάχνη! 

Τρέμει ο διαβάτης. 

Δροσιά τ' αρπάχνει 

στο φύσημά της. 
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Τίτος Πατρίκιος,  

«Η σάρκα» 

Η σάρκα μου 

Πάντα πονάει στα χτυπήματα. 

Πάντοτε χαίρεται στα χάδια. 

Ακόμα τίποτα δεν έμαθε. 
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Ο Φυσικός μας κ. Στέλιος Τσιλιούκας, επέλεξε 

 

Νίκος Εγγονόπουλος, 

 «Ρόδια =  SO4H2» 

 

Άκουσε τα δάκρυα πώς κυλούν 

όμοια με δεντρ’   ασάλευτα 

βουβά 

και 

έρημα 

σαν πέφτει η νύχτα 

 

κι όμως ο κήπος 

-λέω – 

με τ’ αμέτρητα παράθυρα 

ήταν απέραντος 

κι οι πρασινάδες του 

έφταναν κάτω κοντά στη θάλασσα 

ακριβώς εκεί π’ αρχινά 

η κίτρινη αμμουδιά 

πάνω σ’ αυτή την κίτρινη 

αμμουδιά 

είπαμε 

- με φαίνεται – 

τα πιο έμορφά μας τραγούδια 

 

κι όμως εκεί 

μας πετροβόλησαν 

με πέτρες 
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και βότσαλα 

χουφτιές 

 

και τα βότσαλα ήτανε 

τα λευκά 

ερωτικά δόντια 

των γυναικώνε 

π’ αγαπήσαμε 

 

Ντίνος Χριστιανόπουλος, 

 «Ο έρωτάς μας» 

Ο έρωτάς μας είναι σα μπαλόνι 

Το φουσκώνουμε μέχρι να σπάσει 
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Ο μαθηματικός μας Σωτήρης Χασάπης, επέλεξε 

 

Πωλ Ελυάρ,  

«Αν αγαπάς» 

Αν αγαπάς την έντονα γυμνή 

Ενστάλαξε στις εικόνες όλες 

Το θερινό της αίμα 

Δώσε στα γέλια τα χρυσά της χείλη 

Στα δάκρια τα ασύνορα μάτια της 

Στις μεγάλες ορμές της το φεύγον βάρος της 

 

Για ό,τι να πλησιάσεις θέλεις 

Άναψε την αυγή στη πηγή  

Τα δεσμικά χέρια σου 

Μπορούν να σμίξουν στάχτη με φως 

Βουνό με θάλασσα κλαδιά με κάμπο 

Αρσενικό με θηλυκό χιόνι με πυρετό 

 

Και το πιο απροσδιόριστο σύννεφο 

Τον πιο ασήμαντο λόγο 

Το χαμένο αντικείμενο 

Ανάγκασέ τα να φτεροκοπήσουν 

Καν’ τα όμοια με την καρδιά σου 

Καν’ τα να δουλέψουν τη ζωή ακέρια. 

 

Οδυσσέας Ελύτης,  

Από το Μονόγραμμα 

Έτσι μιλώ  για σένα  και για μένα 

Eπειδή σ’ αγαπώ  και  στην αγάπη ξέρω 
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Nα μπαίνω σαν Πανσέληνος 

Aπό παντού,  για το μικρό το πόδι σου μες   στ’   αχανή σεντόνια 

Nα μαδάω γιασεμιά -  

Κι έχω τη δύναμη 

Aποκοιμισμένη,  να φυσώ να σε πηγαίνω 

Mες  από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές  

Yπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε 

Aκουστά σ’  έχουν τα κύματα 

Πώς χαϊδεύεις,  πώς φιλάς  

Πώς λες ψιθυριστά το " τι " και το " έ "  

Tριγύρω στο λαιμό στον όρμο  

Πάντα εμείς το φως κι η σκιά 

Πάντα  εσύ τ’  αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο 

Πάντα εσύ το  λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά 

Tο βρεμένο μουράγιο και  η λάμψη επάνω στα κουπιά 

Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες 

Tα δετά τριαντάφυλλα,  το νερό που κρυώνει 

Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει 

Tο γερτό παντζούρι εσύ,  ο αέρας που το ανοίγει εγώ 

Eπειδή σ’  αγαπώ και σ’  αγαπώ 

Πάντα εσύ το νόμισμα κι εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει:  

Tόσο η νύχτα,  τόσο η βοή στον άνεμο 

Tόσο η στάλα στον αέρα,  τόσο η σιγαλιά 

Tριγύρω η θάλασσα η δεσποτική 

Kαμάρα τ’  ουρανού με τ’  άστρα  

Tόσο η ελάχιστή σου αναπνοή 

Που  πια δεν έχω τίποτε άλλο 

Mες  στους τέσσερις τοίχους,  το ταβάνι,  το πάτωμα 

Nα φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου 
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Nα μυρίζω από σένα και ν’ αγριεύουν οι άνθρωποι 

Eπειδή το αδοκίμαστο και το απ’  αλλού φερμένο 

Δεν τ’  αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς,  μ’  ακούς 

Eίναι νωρίς ακόμη μες  στον κόσμο αυτόν αγάπη μου 

Nα μιλώ για σένα και για μένα.  
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Π.Π. ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Μαίρη Ζερβού, φιλόλογος   

 

Μιχάλης Γκανάς, 

 «Προσωπικό» 

Επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει 

Μέρα με τη μέρα, δε θα πει πως η ζωή 

Δεν αξίζει τον κόπο. 

Επειδή σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ ακόμη 

κι ας μην είναι όπως παλιά, 

δε θα πει πως πέθανε η αγάπη, 

κουράστηκε ίσως, σαν καθετί που ανασαίνει. 

Επειδή περνάς δύσκολες μέρες 

σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς 

που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω 

τις νύχτες επί κοντώ λαχανιάζοντας, 

δε θα πει πως δεν έχουμε 

μοίρα στον ήλιο, έχουμε 

τη δική μας μοίρα. 

Επειδή πότε είσαι άνθρωπος 

και πότε πουλί, φέρνεις στο σπίτι μας 

ψωμάκια μικρά της αποδημίας 

κι ελπίζουνε τα παιδιά μας 

σε καλύτερες μέρες. 

Επειδή λες όχι και ναι κι ύστερα όχι 

και δεν παραιτείσαι, ντρέπομαι 

για τα ίσως, τα μπορεί τα δικά μου, 

μα δεν αλλάζω, όπως δεν αλλάζεις κι εσύ, 
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αν αλλάζαμε θα ‘μαστε πάλι 

δυο άγνωστοι και θ’ αρχίζαμε 

απ’ το άλφα. 

Τώρα ξέρουμε πού πονάς 

πού σωπαίνω πότε γίνεται παύση, 

διακοπή αίματος και κρυώνουν 

τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό 

να φορτίσει πάλι τα μέλη 

με δύναμη κι έλξη και δέρμα ζεστό. 

Επειδή είναι δύσκολο ν’ αγαπάς 

και δυσκολότερο ν’ αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο 

για καιρό, κάνοντας σχέδια και παιδιά 

και καβγάδες, εκδρομές, έρωτα, χρέη 

κι αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές 

και Δευτέρες, νόστιμα φαγητά 

και καμένα, θέλοντας ο καθένας 

να ‘ναι ο άλλος γεφύρι και δέντρο 

και πηγή, κατά τις περιστάσεις 

ή και όλα μαζί στην ανάγκη, 

δε θα πει πως εγώ δε μπορώ 

να γίνω κάτι απ’ όλα αυτά ή και όλα μαζί, 

κι αν είναι να περάσω 

μια ζωή στη σκλαβιά –έτσι κι αλλιώς– 

ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης. 
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Θανάσης Καλαμάτας, θεολόγος   

 

Τάσος Λειβαδίτης, 

 «Γαμήλιο απόβραδο» 

 

Είχα φτάσει τόσο μακριά που ένιωθα στον ώμο μου το στεναγμό του 

Θεού 

η Μεγάλη Άρκτος περπατούσε αθόρυβα αφήνοντας ασημένια ίχνη 

στο δρόμο. 

Τα βράδια είναι συνήθως λυπημένα σαν ένα ταξίδι που τελείωσε. 

Οι δόξες δεν έχουν καμιά σημασία κάτω απ’ τις μηλιές. 

 

 Γιάννης Κωνσταντέλλης,  

«Από Τα παραμιλητά του κόσμου» 

  

Μες στην παλίρροια του φέγγους 

Τρεμάμενες φλογίτσες των ψυχών 

Εκεί που το φως συναντάει το φως. 

 

Να κρατούσα το φως σου 

Μέσα στον ύπνο των χρειών σου. 

 

 

Ιερομόναχος Συμεών 

 

Στη γαλήνη της μνήμης 

οι γραμμές και το φως 
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6Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Διονύσης Μάνεσης, φιλόλογος  

 

Pablo Neruda,  

«Me gusta cuando callas» 

 

Μ’ αρέσεις σαν σωπαίνεις, γιατί είναι σαν να λείπεις 

κι από μακριά μ’ ακούς,  κι η φωνή μου δε σ’ αγγίζει. 

Κι είναι σαν τα μάτια σου να έχουνε πετάξει 

κι είναι σαν ένα φιλί το στόμα σου να κλείνει 

 

Όπως όλα τα πράγματα είναι γεμάτα απ’ την ψυχή μου 

αναδύεσαι απ’ τα  πράγματα, γεμάτη απ’ την ψυχή μου. 

Πεταλούδα τ’ ονείρου, ίδια η ψυχή μου και ίδια η λέξη μελαγχολία 

Μ’ αρέσεις σαν σωπαίνεις και είσαι  σαν απόμακρη 

κι είσαι σαν παραπονεμένη πεταλούδα που τιτιβίζει. 

Κι από μακριά μ’ ακούς , κι η φωνή μου δε σε φτάνει: 

Άφησέ  με να σωπαίνω με τον ήχο της σιωπής σου. 

 

Άσε με να σου μιλώ κι εγώ σαν τη σιωπή σου 

που ‘ναι σα λάμπα φωτεινή, απλή σα δαχτυλίδι. 

Σαν τη νύχτα είσαι εσύ, ξάστερη και σιωπηλή. 

Η σιωπή σου αστρική, έτσι απλή και μακρινή. 

 

Μ’ αρέσεις σαν σωπαίνεις  γιατί είναι σαν να λείπεις. 

Απόμακρη  και  λυπημένη, σα να’ χεις πεθάνει. 

Μία σου λέξη τότε, ένα χαμόγελό σου, φτάνουν. 

Κι είμαι  όλος  χαρά, χαρά που αυτό δεν είν’ αλήθεια. 
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Γιάννης Ρίτσος,  

Από το Σάρκινο Λόγο 

Τι όμορφη που είσαι. Με τρομάζει η ομορφιά σου. Σε πεινάω. Σε διψάω. 

Σου δέομαι: Κρύψου, γίνε αόρατη για όλους, ορατή μόνο σ' εμένα. 

Καλυμμένη απ' τα μαλλιά ως τα νύχια των ποδιών με σκοτεινό διάφανο πέπλο 

διάστικτο απ' τους ασημένιους στεναγμούς εαρινών φεγγαριών. 

Οι πόροι σου εκπέμπουν φωνήεντα, σύμφωνα ιμερόεντα. 

Αρθρώνονται απόρρητες λέξεις. Τριανταφυλλιές εκρήξεις απ' την πράξη του 

έρωτα. 

Το πέπλο σου ογκώνεται, λάμπει πάνω απ' τη νυχτωμένη πόλη με τα ημίφωτα 

μπαρ, τα ναυτικά οινομαγειρεία. 

Πράσινοι προβολείς φωτίζουνε το διανυκτερεύον φαρμακείο. 

Μιά γυάλινη σφαίρα περιστρέφεται γρήγορα δείχνοντας τοπία της υδρογείου. 

Ο μεθυσμένος τρεκλίζει σε μια τρικυμία φυσημένη απ' την αναπνοή του 

σώματός σου. 

Μη φεύγεις. Μη φεύγεις. Τόσο υλική, τόσο άπιαστη. 

Ένας πέτρινος ταύρος πηδάει απ' το αέτωμα στα ξερά χόρτα. 

Μιά γυμνή γυναίκα ανεβαίνει τη ξύλινη σκάλα κρατώντας μιά λεκάνη με ζεστό 

νερό. 

Ο ατμός τής κρύβει το πρόσωπο. 

Ψηλά στον αέρα ένα ανιχνευτικό ελικόπτερο βομβίζει σε αόριστα σημεία. 

Φυλάξου. Εσένα ζητούν. Κρύψου βαθύτερα στα χέρια μου. 

Το τρίχωμα της κόκκινης κουβέρτας που μας σκέπει, διαρκώς μεγαλώνει. 

Γίνεται μια έγκυος αρκούδα η κουβέρτα. 

Κάτω από τη κόκκινη αρκούδα ερωτευόμαστε απέραντα, πέρα απ' το χρόνο κι 

απ' το θάνατο πέρα, σε μια μοναχική παγκόσμιαν ένωση. 

Τι όμορφη που είσαι. Η ομορφιά σου με τρομάζει. 

Και σε πεινάω. Και σε διψάω. Και σου δέομαι: Κρύψου. 
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Π.Π. ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Βαρβάρα Ρούσσου, φιλόλογος 

 

e.e. Cummings,  

«Κουβαλώ την καρδιά σου» 

 

Κουβαλώ την καρδιά σου μαζί μου (την κουβαλώ στην 

καρδιά μου) δεν είμαι ούτε στιγμή χωρίς αυτήν (όπου 

πηγαίνω εκεί πας, καλή μου· και ό,τι 

καμώνεται από μονάχα εμένα είναι δικό σου κάμωμα, ακριβή μου) 

φοβάμαι 

μοίρα καμιά (γιατί εσύ είσαι η μοίρα μου, γλυκιά μου) θέλω 

κόσμο κανένα (γιατί ωραία είσαι κόσμε μου, αληθινή μου) 

και είσαι εσύ ό,τι ένα φεγγάρι εννόησε ποτέ 

και ό,τι ένας ήλιος ποτέ θα τραγουδήσει εσύ είσαι 

 

να το βαθύτερο όλων μυστικό που ουδείς γνωρίζει 

(να η ρίζα από την ρίζα και ο ανθός απ' τον ανθό 

κι ο ουρανός από  τον ουρανό του δέντρου που λέγεται ζωή· που φύεται 

ψηλότερο απ' όσο μπορεί να ελπίζει η ψυχή ή το μυαλό να κρύψει) 

και να το θαύμα εκείνο που κρατάει τα άστρα χωριστά 

 

Σάρα Κέην,  

«Λαχταρώ» 

ΛΑΧΤΑΡΩ 

να κουβαλάω τις σακούλες σου, 

Και να σου λέω πόσο πολύ μου αρέσει να είμαι μαζί σου, 
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Και να θέλω να παίζουμε κρυφτό, 

Και να σου δίνω τα ρούχα μου, και να σου λέω πόσο μ” αρέσουν τα παπούτσια 

σου, 

Και να κάθομαι στις σκάλες ώσπου να κάνεις μπάνιο, 

Και να σου τρίβω το σβέρκο σου, 

Και να σου φιλάω τα πόδια σου, 

Και να σου κρατάω το χέρι σου, 

Και να βγαίνουμε για φαγητό, και να μη με νοιάζει που θα μου τρως το δικό 

μου, 

Και να σου δακτυλογραφώ την αλληλογραφία σου, και να σου κουβαλάω τα 

ντοσιέ σου, 

Και να γελάω με την παράνοια σου, 

Και να σου δίνω κασέτες που δεν θα τις ακούς,και να βλέπουμε καταπληκτικές 

ταινίες, και να βλέπουμε απαίσιες ταινίες,και να μαλώνουμε για το ραδιόφωνο, 

και να σε βγάζω φωτογραφίες όταν κοιμάσαι, 

και να σηκώνομαι πρώτος για να σου φέρω καφέ και κουλούρια και γεμιστά 

κρουασάν, 

Και να πηγαίνουμε για καφέ στο Φλοράντ τα μεσάνυχτα, 

Και να σ” αφήνω να μου κάνεις τράκα τσιγάρα, 

Και να μην καταφέρνω ποτέ να βρω ένα σπίρτο, 

Και να σου λέω τι είδα στην τηλεόραση χτες το βράδυ, 

Και να μη γελάω με τα αστεία σου, και να σε θέλω το πρωί αλλά να σ” αφήνω 

να κοιμηθείς λίγο ακόμα. 

Και να φιλάω την πλάτη σου, και να χαϊδεύω το δέρμα σου. 

Και να σου λέω πόσο μα πόσο αγαπώ τα μαλλιά σου, τα μάτια σου, τα χείλη 

σου, το λαιμό σου, το στήθος σου, 

Και να κάθομαι στις σκάλες και να καπνίζω, ώσπου να γυρίσει σπίτι ο διπλανός 

σου.................................................................................................................................

.................. 
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Π.Π. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 

 

Xριστίνα Σιδερή, φιλόλογος 

 

Νίκος Εγγονόπουλος, 

 «Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες που αγαπούμε»  

Ειν’ οι γυναίκες π’ αγαπούμε σαν τα ρόδια 

έρχονται και μας βρίσκουνε  

τις νύχτες 

όταν βρέχει 

με τους μαστούς τους καταργούν τη μοναξιά μας 

μες τα μαλλιά μας εισχωρούν βαθιά 

και τα κοσμούνε 

σα δάκρυα 

σαν ακρογιάλια φωτεινά 

σα ρόδια 

 

ειν' οι γυναίκες π' αγαπούμε κύκνοι 

τα πάρκα τους 

ζουν μόνο μέσα στην καρδιά μας 

ειν’ τα φτερά τους 

τα φτερά αγγέλων 

τ’ αγάλματά τους είναι το κορμί μας 

οι ωραίες δεντροστοιχίες ειν’ αυτές οι ίδιες 

ορθές στην άκρια των ελαφρών ποδιών 

τους 

μας πλησιάζουν 

κι είναι σαν μας φιλούν 
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στα μάτια 

κύκνοι 

 

ειν’ οι γυναίκες π’ αγαπούμε λίμνες 

στους καλαμιώνες τους 

τα φλογερά τα χείλια μας σφυρίζουν 

τα ωραία πουλιά μας κολυμπούνε στα νερά τους 

κι ύστερα  

σαν πετούν 

τα καθρεφτίζουν 

- υπερήφανα ως ειν’ - 

οι λίμνες  

κι είναι στις όχθες τους οι λεύκες λύρες 

που η μουσική τους πνίγει μέσα μας 

τις πίκρες 

κι ως πλημμυρούν το είναι μας  

χαρά 

γαλήνη 

ειν’ οι γυναίκες π' αγαπούμε  

λίμνες 

 

ειν’ οι γυναίκες π’ αγαπούμε σαν σημαίες 

στου πόθου τους ανέμους κυματίζουν 

τα μακριά μαλλιά τους 

λάμπουνε  

τις νύχτες 

μες στις θερμές παλάμες τους κρατούνε 

τη ζωή μας 

ειν’ οι απαλές κοιλιές τους 
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ο ουράνιος θόλος 

είναι οι πόρτες μας 

τα παραθύρια μας 

οι στόλοι 

τ’ άστρα μας συνεχώς ζούνε κοντά τους 

τα χρώματά τους είναι  

τα λόγια της αγάπης 

τα χείλη τους 

είναι ο 

ήλιος το φεγγάρι 

και το πανί τους ειν’ το μόνο σάβανο που μας αρμόζει: 

ειν’ οι γυναίκες που αγαπούμε σαν σημαίες 

 

ειν’ οι γυναίκες που αγαπούμε δάση 

το κάθε δέντρο τους ειν' κι ένα μήνυμα του πάθους 

σαν μες σ’ αυτά τα δάση 

μας πλανέψουνε 

τα βήματά μας 

και χαθούμε 

τότες ειν'  

ακριβώς  

που βρίσκουμε τον εαυτόν μας 

και ζούμε 

κι όσο από μακριά ακούμε να ’ρχονται οι μπόρες 

ή και μας φέρνει  

ο άνεμος 

τις μουσικές και τους θορύβους 

της γιορτής 

ή τις φλογέρες του κινδύνου 



Ο έρωτας…….το αρχιπέλαγος 

 

158 Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης- Όμιλος “Φιλαναγνωσία και Σχολική Βιβλιοθήκη„ 

 

τίποτε - φυσικά - δε μπορεί να μας φοβίσει 

ως οι πυκνές οι φυλλωσιές  

ασφαλώς μας προστατεύουν 

μια που οι γυναίκες π’ αγαπούμε είναι σα δάση 

 

ειν’ οι γυναίκες π’ αγαπούμε σαν λιμάνια 

(μόνος σκοπός 

προορισμός 

των ωραίων καραβιών μας) 

τα μάτια τους 

ειν' οι κυματοθραύστες 

οι ώμοι τους ειν’ ο σηματοφόρος 

της χαράς 

οι μηροί τους 

σειρά αμφορείς στις προκυμαίες 

τα πόδια τους 

οι στοργικοί  

μας 

φάροι 

- οι νοσταλγοί τις ονομάζουν Κατερίνα - 

είναι τα κύματά τους 

οι υπέροχες θωπείες 

οι Σειρήνες τους δεν μας γελούν 

μόνε 

μας  

δείχνουνε το δρόμο 

- φιλικές - 

προς τα λιμάνια : τις γυναίκες που αγαπούμε 
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έχουνε οι γυναίκες π’ αγαπούμε θεία την ουσία 

κι όταν σφιχτά στην αγκαλιά μας 

τις κρατούμε 

με τους θεούς κι εμείς γινόμαστ’ όμοιοι 

στηνόμαστε ορθοί σαν άγριοι πύργοι 

τίποτε δεν ειν’ πια δυνατό να μας κλονίσει 

με τα λευκά τους χέρια 

αυτές 

γύρω μας γαντζώνουν 

κι έρχονται όλοι οι λαοί 

τα έθνη 

και μας προσκυνούνε 

φωνάζουν 

αθάνατο  

στους αιώνες 

τ’ όνομά μας 

γιατί οι γυναίκες π’ αγαπούμε 

την μεταδίνουν 

και σ’ εμάς 

αυτή 

τη θεία τους 

ουσία.  

 

Οδυσσέας Ελύτης,  

Από τους Προσανατολισμούς     

Ι 

Χαμόγελο! Η πριγκίπισσά του θέλησε 

Να γεννηθεί κάτω απ' τη δυναστεία των ρόδων! 
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                                    II 

Ο χρόνος είναι γρήγορος ίσκιος πουλιών 

Τα μάτια μου ορθάνοιχτα μες στις εικόνες του 

Γύρω απ' την ολοπράσινη επιτυχία των φύλλων 

Οι πεταλούδες ζουν μεγάλες περιπέτειες 

Ενώ η αθωότητα 

Ξεντύνεται το τελευταίο της ψέμα 

Γλυκιά περιπέτεια Γλυκιά 

Η Ζωή. 

  

                                   III 

                                Επίγραμμα 

Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως 

Πριν απ' τον Έρωτα έρωτας 

Κι όταν σε πήρε το φιλί 

Γυναίκα. 
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7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Σταματία  Σταμάτη, φιλόλογος 

 

Κ. Π. Καβάφης  

«Ο Δεκέμβρης του 1903» 

Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω — 

αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια· 

όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μες στην ψυχή μου, 

ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στο μυαλό μου, 

οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλλουν στα όνειρά μου, 

τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάττουν και χρωματίζουν 

εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα κι αν λέγω. 

 

Οδυσσέας Ελύτης,  

Μονόγραμμα 

ΙΙΙ.  

Επειδή σ’ αγαπώ και στην αγάπη ξέρω  

Να μπαίνω σαν Πανσέληνος  

Από παντού, για το μικρό το πόδι σου μες στ’ αχανή σεντόνια  

Να μαδάω γιασεμιά ---κι έχω τη δύναμη  

Αποκοιμισμένη, να φυσώ να σε πηγαίνω  

Μες από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές  

Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε  

Ακουστά σ’ έχουν τα κύματα  

Πώς χαϊδεύεις, πώς φιλάς  

Πώς λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε»  
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Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο  

Πάντα εμείς το φως κι η σκιά  

Πάντα εσύ τ’ αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο  

Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά  

Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά  

Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες  

Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει  

Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει  

Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ  

Επειδή σ’ αγαπώ και σ’ αγαπώ  

Πάντα εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει:  

Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο  

Τόσο η στάλα στον αέρα, όσο η σιγαλιά  

Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική  

Καμάρα τ’ ουρανού με τ’ άστρα  

Τόσο η ελάχιστή σου αναπνοή  

Που πια δεν έχω τίποτε άλλο  

Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα  

Να φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου  

Να μυρίζω από σένα και ν’ αγριεύουν οι άνθρωποι  

Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο  

Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ’ ακούς  

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου 

Να μιλώ για σένα και για μένα.  

 

Τάσος Λειβαδίτης,  

Από το Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας 

Mα και τι να πει κανείς 

όταν ο κόσμος είναι τόσο φωτεινός και τα μάτια σου 
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τόσο μεγάλα. 

 

Ύστερα ερχόταν η βροχή.  

Mα έγραφα σ' όλα μας τα χνωτισμένα τζάμια τ’ όνομά σου  

κι έτσι είχε ξαστεριά στη κάμαρά μας. Kράταγα τα χέρια σου  

κι έτσι είχε πάντοτε η ζωή ουρανό κι εμπιστοσύνη. Tα μαλλιά σου είναι μαύρα 

όπως μια νύχτα,  

στο στόμα σου ανασαίνει ολάκερη η άνοιξη...  

   

Όλα μπορούσανε να γίνουνε στον κόσμο, αγάπη μου  

τότε που μου χαμογελούσες.  

Στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου, έζησα όλη τη ζωή.  

 

Mάνος Χατζιδάκις,  

«Ερωτικό» 

Κι αν γεννηθείς κάποια στιγμή 

Μιαν άλλη που δε θα υπάρχω 

Μη φοβηθείς 

Και θα με βρεις είτε σαν άστρο 

Όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα 

Είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει 

Eίτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς 

Διαβαίνοντας το σκοτεινό το δάσος 

 

Γιατί ψηλά στον ουρανό που κατοικούνε τ’ άστρα 

Μαζεύονται όλοι οι ποιητές 

Και οι εραστές καπνίζουν σιωπηλοί πράσινα φύλλα 

Μασάν χρυσόσκονη πηδάνε τα ποτάμια 

Και περιμένουν 
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Να λιγωθούν οι αστερισμοί και να λιγοθυμήσουν 

Να πέσουν μεσ’ στον ύπνο σου 

Να γίνουν αναστεναγμός στην άκρη των χειλιών σου 

Να σε ξυπνήσουν και να δεις απ’ το παράθυρό σου 

 

Το πρόσωπό μου φωτεινό 

Να σχηματίζει αστερισμό 

Να σου χαμογελάει 

Και να σου ψιθυρίζει 

Καλή νύχτα 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Άννα Τηλιακού, γαλλικής φιλολογίας 

 

Βίκτωρ Ουγκώ,  

«Να αγαπάμε πάντα» 

Aimons toujours ! Aimons encore. 

Aimons toujours ! Aimons encore !  

Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.  

L'amour, c'est le cri de l'aurore,  

L'amour c'est l'hymne de la nuit. 

 

Ce que le flot dit aux rivages,  

Ce que le vent dit aux vieux monts,  

Ce que l'astre dit aux nuages,  

C'est le mot ineffable : Aimons ! 

 

L'amour fait songer, vivre et croire.  

Il a pour réchauffer le coeur,  

Un rayon de plus que la gloire,  

Et ce rayon c'est le bonheur ! 

 

Aime ! qu'on les loue ou les blâme,  

Toujours les grand coeurs aimeront :  

Joins cette jeunesse de l'âme  

A la jeunesse de ton front ! 

 

Aime, afin de charmer tes heures !  
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Afin qu'on voie en tes beaux yeux  

Des voluptés intérieures  

Le sourire mystérieux ! 

 

Aimons-nous toujours davantage !  

Unissons-nous mieux chaque jour.  

Les arbres croissent en feuillage ;  

Que notre âme croisse en amour ! 

 

Soyons le miroir et l'image !  

Soyons la fleur et le parfum !  

Les amants, qui, seuls sous l'ombrage,  

Se sentent deux et ne sont qu'un ! 

 

Les poètes cherchent les belles.  

La femme, ange aux chastes faveurs,  

Aime à rafraîchir sous ses ailes  

Ces grands fronts brûlants et rêveurs.  

 

Venez à nous, beautés touchantes !  

Viens à moi, toi, mon bien, ma loi !  

Ange! viens à moi quand tu chantes,  

Et, quand tu pleures, viens à moi ! 

 

Nous seuls comprenons vos extases.  

Car notre esprit n'est point moqueur ;  

Car les poètes sont les vases  

Où les femmes versent leur coeurs. 
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Moi qui ne cherche dans ce monde  

Que la seule réalité,  

Moi qui laisse fuir comme l'onde  

Tout ce qui n'est que vanité, 

 

Je préfère aux biens dont s'enivre  

L'orgueil du soldat ou du roi,  

L'ombre que tu fais sur mon livre  

Quand ton front se penche sur moi. 

 

Toute ambition allumée  

Dans notre esprit, brasier subtil,  

Tombe en cendre ou vole en fumée,  

Et l'on se dit : " Qu'en reste-t-il ? " 

 

Tout plaisir, fleur à peine éclose  

Dans notre avril sombre et terni,  

S'effeuille et meurt, lis, myrte ou rose,  

Et l'on se dit : " C'est donc fini ! " 

 

L'amour seul reste. Ô noble femme  

Si tu veux dans ce vil séjour,  

Garder ta foi, garder ton âme,  

Garder ton Dieu, garde l'amour ! 

 

Conserve en ton coeur, sans rien craindre,  

Dusses-tu pleurer et souffrir,  

La flamme qui ne peut s'éteindre  

Et la fleur qui ne peut mourir ! 
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Σε ελεύθερη μετάφραση.. 

Ν’ ΑΓΑΠΑΜΕ ΠΑΝΤΑ! Ν’ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟ! 

Ν’ αγαπάμε πάντα! Ν’ αγαπάμε κι άλλο! 

Όταν η αγάπη φεύγει, φεύγει κι η ελπίδα. ( Β.Ουγκώ Ενατενίσεις) 
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Ανθολογούνται  

(με αλφαβητική σειρά) 

 

Ορέστης Αλεξάκης, «Και μη ρωτάς γιατί θλιμμένος είμαι» 

Μανόλης Αναγνωστάκης «Από τα πέντε μικρά θέματα» 

Μάτση Ανδρέου-Χατζηλαζάρου, «Σε περιβάλλω» 

Γκυγιώμ Απολλινάιρ, «Καλλιγραφήματα» 

Λουί Αραγκόν, «Δεν υπάρχει αγάπη ευτυχισμένη» 

Νικόλας Άσιμος, «Αγαπάω κι αδιαφορώ» 

Άσμα Ασμάτων (μτφρ. Γ. Σεφέρης) 

Ιωάννης Βηλαράς, «Σαν πεταλούδα στη φωτιά» 

Μιχάλης Γκανάς, «Λευκό μου γιασεμί», «Προσωπικό» 

Νίκος Γκάτσος, «Από την Αμοργό», «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» 

Κική Δημουλά, «Φωτογραφία 1948», «Πληθυντικός αριθμός», «Εξοπλισμός 

θερινών αναγκών» 

Νίκος Εγγονόπουλος, «Ύμνος δοξαστικός στις γυναίκες που αγαπούμε», 

«Μερόπη», «Ρόδια =  SO4H2», «Ποίημα που του λείπει η χαρά σφιερωμένο 

σε γυναίκα υπέροχη δωρήτρια πόθου και γαλήνης» 

Πωλ Ελυάρ, «Το βλέμμα σου», «Να κοιμάσαι», «Αν αγαπάς» 

Οδυσσέας Ελύτης, «Του Αιγαίου», «Από τους Προσανατολισμούς», «Από το 

Άξιον Εστί», «To Μονόγραμμα», «Από τα Ρω του έρωτα», «Όλα τα πήρε το 

καλοκαίρι», «Η Μαρίνα των βράχων», «Η Νεφέλη», «Μικρή πράσινη θάλασσα» 

Ανδρέας Εμπειρίκος, «Αφρός» 

Ευριπίδης, Ιππόλυτος 

Αργύρης Εφταλιώτης, «Πατινάδα» 

Γεώργιος Ζαλοκώστας, «Το φίλημα» 

Ησίοδος, Θεογονία, στ. 120-123 

Πάνος Θασίτης, «Μόνο τα μάτια σου» 
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Γιώργος Θέμελης, «Αγαπώ την ώρα» 

Κ.Π. Καβάφης, «Ο Δεκέμβρης του 1903», «Ο Σεπτέμβρης του 1903», 

«Θυμήσου σώμα», «Τα επικίνδυνα», «Μακριά»,  «Έτσι πολύ ατένισα», «Έρωτος 

άκουσμα», «Επέστρεφε», «Μισή ώρα», «Έπος καρδιάς», «Ο πολυέλαιος», «Αν 

μ’ ηγάπας» (εκ του γαλλικού) 

Νίκος Καββαδίας, «Αγαπάω», «Θεσσαλονίκη Ι», «Φάτα Μοργκάνα», 

«GABRIELLE DIDOT» 

Ε.Ε. Κάμμιγκς, «Ας είναι η καρδιά μου», «Κουβαλάω την καρδιά σου» 

Νίκος Καρούζος,  «Η κούφια πυρκαγιά» 

Κ.Γ. Καρυωτάκης, «Αγάπη», «Τα γράμματά σου», «Φιλημένη», «Μπροστά σε 

μια Μαγδαληνή» 

Σάρα Κέην, «Λαχταρώ» 

Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος 

Γιάννης Κωνσταντέλλης, Από τα Παραμιλητά του κόσμου 

Μαρία Λαϊνά, «Θριαμβικό» 

Ναπολέων Λαπαθιώτης, «Ερωτικό», «Αγάπης πόθοι» 

Τάσος Λειβαδίτης, Από το «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας», «Έρωτας», 

«Γαμήλιο απόβραδο» 

Μενέλαος Λουντέμης, «Ερωτικό», «Ερωτικό κάλεσμα» 

Λορέντζος Μαβίλης, «Αφιέρωση» 

Μελέαγρος, [Να μην ποθώ…], [Άσπρο θα πλέξω μενεξέ] 

Σαρλ Μπωντλαίρ, «Ύμνος» 

Μυρτιώτισσα, «Έρωτας» 

Πάμπλο Νερούντα, «Είσαι μικρή και τριανταφυλλένια», «Δεν σ’ αγαπώ», 

«Βασίλισσα» (μτφρ. Αγ. Δημητρούκα), «Ποθώ το στόμα σου», Me gusta cuando 

callas (μτφρ. Διονύσης Μάνεσης) 

Όσκαρ Ουάιλντ, «Η σιωπή του έρωτα» 

Βίκτωρ Ουγκώ, «Να αγαπάμε πάντα» 

Κώστας Ουράνης, «Αγάπη» 
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Κατίνα Παϊζη, «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» 

Δ. Π. Παπαδίτσας, «Χαμηλοφώνως» 

Τίτος Πατρίκιος, «Η σάρκα» 

Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί μ’ αγάπησες», «Είμαι τρελή να σ’ αγαπώ», 

«Κοντά σου», «Σαν πεθάνω» 

Έντγκαρ Άλλαν Πόε, «Όνειρο σ’ ένα όνειρο», «Άνναμπελ Λη» 

Ζακ Πρεβέρ, «Αυτός ο έρωτας», «Les enfants qui s’ aiment» 

Ράινερ Μαρία Ρίλκε, «Σβήσε τα μάτια μου» 

Γιάννης Ρίτσος, «Φως», «Από τον Σάρκινο Λόγο», «Γυμνό σώμα» 

Βασίλης Ρώτας, «Το Χριστινάκι» 

Διονύσης Σαββόπουλος, «Συννεφούλα», «Μια θάλασσα μικρή» 

Γιώργος Σαραντάρης, «Ποιος ειν’ τρελός απ’ έρωτα», «Μιλώ», «Ήτανε 

γυναίκα», «Μόλις πεθάνει» 

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Σονέτα 

Σαπφώ 42Β, 50D 

Μίλτος Σαχτούρης, «Οι εναπομείναντες» 

Γιώργος Σεφέρης, «Fog», «Φυγή», «Στροφή» 

Άγγελος Σικελιανός, «Το πρωτοβρόχι» 

Τάκης Σινόπουλος, «Πρόσκληση της Ιωάννας» 

Γιάννης Σκαρίμπας, «Ουλαλούμ» 

Σοφοκλής, Αντιγόνη 

Μάνος Χατζιδάκις, «Ερωτικό» 

Ναζίμ Χικμέτ, «Σεπτέμβρης 1945», «Επιστολές και ποιήματα», 

«Νανούρισμα» 

Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Ενός λεπτού σιγή», «Ο έρωτάς μας» 
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