
 

 

Οδσζζέας Ελύηης (1911-1996) 

100 τρόνια από ηη γέννηζη ηοσ  
Κείμενα – Ποιήμαηα 

 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΟΘΗΗ 

 

Ἀληηιακβάλνκαη ηήλ πνίεζε ζαλ κηά πεγή ἀζσόηεηαο γεκάηεο ἀπό 

ἐπαλαζηαηηθέο δπλάκεηο, πνύ ἀπνζηνιή κνπ εἶλαη λά ηίο θαηεπζύλσ 

ἐπάλσ ζ’ ἕλαλ θόζκν ἀπαξάδεθην γηά ηή ζπλείδεζή κνπ ἐιπίδνληαο, κέο 

ἀπό ζπλερεῖο κεηακνξθώζεηο, λά ηόλ θάλσ ζύκθσλν κέ ηά ὄλεηξά κνπ. 

 

Μηιῶ γηά κηά ζύγρξνλνπ ηύπνπ καγεία, πνύ ὁ κεραληζκόο ηεο ηείλεη θη 

ἐθεῖλνο ζηήλ ἀπνθάιπςε ηῆο βαζύηεξήο καο πξαγκαηηθόηεηαο. Πηζηεύσ 

γη’αηό ζηίο αἰζζήζεηο, πνύ ηίο θηλεηνπνηῶ πξόο κηάλ ἀδνθίκαζηε ἕσο 

ζήκεξα θαηεύζπλζε, ἀπνβιέπνληαο ζέ κηάλ ιεπζεξία πνύ εἶλαη 

ἀληίζεηε πξόο ὅιεο ηίο μνπζίεο θαί ζέ κηά Γηθαηνζύλε πνύ λά 

ηαπηίδεηαη κέ ηό ἀπόιπην θῶο. 

 

Δἶκαη ἕλαο εἰδσινιάηξεο πνύ ηνῦ ἔηπρε λ’ἀγγίμεη ἀπό ηό ἄιιν κέξνο, 

ἄζειά ηνπ, ηή ρξηζηηαληθή ἁγηόηεηα. 

 

                  «Γήισζε ηνῦ ’66», 

         Ἐν Λεσκῷ (Ἴθαξνο) 

 

 

Ἡ θαηαλόεζε ηῆο Πνίεζεο εἶλαη θάηη ηό ἐληειῶο ἄζρεην κέ ὅ,ηη ὡο ηώξα 

ζπλεζίζακε λά ὀλνκάδνπκε εθπΐα, ἄζρεην κέ ὅια ὅζα θάησ ἀπό ηόλ 

γεληθό ηίηιν «πλεπκαηηθά πξνζόληα» ἐμαζθαιίδνπλ, ὅηαλ πάξρνπλ, 

ζηόλ θάηνρό ηνπο θνηλσληθέο ἐπηηπρίεο θαί ζαπκαζκνύο. Ἡ θαηαλόεζε 

αηή εἶλαη πνιύ πεξηζζόηεξν δήηεκα κηᾶο ἄιιεο ἱθαλόηεηαο, πνύ ζά 

κπνξνύζακε ἴζσο λά ὀλνκάζνπκε ποιηηική νοημοζύνη.  

 

Ἡ πνηεηηθή λνεκνζύλε κπνξεῖ λά ιείπεη ἀπό ηνύο παληνγλῶζηεο θη 

ὡζηόζν λά θαηνηθεῖ κέζα ζηόλ πηό ἁπιόλ ἄλζξσπν. Μπνξεῖ,δέλ μέξσ , 

λά ζηεξίδεηαη ζέ κηά ζσζηή ζπλαηζζεκαηηθή θαί ςπρηθή ἀγσγή, λά’ρεη 

ζρέζε κέ ηήλ ὕπαξμε κηᾶο θαιῆο πνηόηεηαο εαηζζεζίαο, κέ ηήλ 

παξνπζία κηᾶο ἀλάγθεο πξαγκαηηθῆο γηά πνηεηηθό πέηαγκα. 

 

«Πνηεηηθή Ννεκνζύλε», 

Ἀνοιτηά Χαρηιά (Ἴθαξνο) 



 

 

Μηάλ ηέηνηα, δηεηζδπηηθή θαί ζπλάκα κεηακνξθσηηθή, ἐπέκβαζε κέζα 

ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα ἐπηρείξεζε, πηζηεύσ, ἀλέθαζελ θαί θάζε ςειή 

πνίεζε. Ὄρη λ’ ἀξθεζηεῖ ζην «λῦλ ἔρνλ» ἀιιά λά ἐπεθηαζεῖ ζην 

«δπλαηόλ γελέζζαη». Κάηη πνύ, εἶλαη ἡ ἀιήζεηα, δέλ ἐθηηκήζεθε πάληνηε. 

Ἴζσο γηαηί νἱ ὁκαδηθέο λεπξώζεηο δέλ ηό ἐπέηξεςαλ. 

Ἴζσο γηαηί ὁ ὠθειηκηζκόο δέλ ἄθεζε ηά κάηηα ηῶλ ἀλζξώπσλ ἀλνηρηά 

ὅζν ρξεηάδεηαη. Ἡ ὀκνξθηά θαί ηό θῶο ζπλέβε λά ἐθιεθζνῦλ ἄθαηξα ἤ 

ἀλώδπλα. Καί ὅκσο. Ἡ δηεξγαζία πνύ ἀπαηηεῖηαη γηά λά θηάζεη θαλείο 

ζηό ζρῆκα ηνῦ Ἀγγέινπ εἶλαη, πηζηεύσ, πνιύ πηό ἐπώδπλε ἀπό ηήλ ἄιιε, 

πνύ ἐθκαηεύεη ὅισλ ηῶλ ινγηῶλ ηνύο Γαηκόλνπο. 

 

                    «Λόγνο ζηήλ Ἀθαδεκία ηῆο ηνθρόικεο», 

Ἐν Λεσκῶ (Ἴθαξνο) 

 

 

ΓΘΑ ΣΟΝ ΤΠΕΡΡΕΑΛΘΜΟ 

 

Σήλ ἐπνρή πνύ ἡ γεληθή θαηαθξαπγή ἔδσλε ἀπό παληνῦ ηήλ πξώηε 

ρνύθηα ηῶλ Ὑπεξξεαιηζηῶλ, κόλνο, κέο ζηό θησρό κνπ Ἀζελαίηθν 

δσκάηην , ζπλόδεπα ηή δξάζε ηνπο κ’ἕλα πεηζκαησκέλν ζαπκαζκό πνύ 

δέλ ηόλ ἀπαξλήζεθα, κήηε ιέσ λά ἀπαξλεζῶ πνηέ κνπ. Πίζσ ἀπό ηνύο 

ζπκνύο ,ηίο πεξβνιέο, ηίο βιαζηήκηεο θαί ηίο ἀθέιεηεο ηῶλ ἀλζξώπσλ 

πνύ ηξόκαδαλ ηόζν πνιύ ηνύο ἀζηνύο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο, δέλ ἔβιεπα 

νὔηε ηε κόδα, νὔηε ηε δηαθήκηζε, νὔηε ηε καηαηνδνμία κηᾶο ρνιῆο.[…] 

Ἀπόξξηςε θάζε αηαπάηεο, ἀλεκπόδηζηε γλώζε θαί γεύζε ὅισλ ηῶλ 

ππξήλσλ ηῆο δσῆο, δίςα κηᾶο ἐιεύζεξεο ἠζηθῆο, ζπλαηζζεκαηηθή 

ἀπνηίκεζε ηνῦ θόζκνπ, πίζηε ζηήλ ἀπόιπηε δύλακε ηνῦ πλεύκαηνο-λά 

νἱ πην καθξηλέο,ἀιιά θη νἱ πηό ζηαζεξέο θνξπθνγξακκέο ηνῦ 

πεξξεαιηζηηθνῦ ὁξίδνληα πνύ ἀηέληδα. 

  

«Σέρλε-Σύρε-Σόικε»,   

Ἀνοιτηά Χαρηιά (Ἴθαξνο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΓΘΑ ΣΗ ΓΛΩΑ 

 

Σό θαηλόκελν ηῆο ιιεληθῆο γιώζζαο πῆξε ζηά κάηηα κνπ ηά 

γλσξίζκαηα ηνῦ ἀλαπόθεπρηνπ πνύ παξνπζηάδνπλ ηά θαηλόκελα ηά 

θπζηθά ζέ ηέηνην βαζκό, πνύ ἔθηαζα λά πηζηεύσ ἀθξάδαληα ὅηη ἡ πηό 

ζνιή θαί πηό θεπγαιέα μέλε γιώζζα ,ὕζηεξα ἀπό κία ρηιηεηία δσήο, ζηήλ 

πεξηνρή αηή, ζά’ βιεπε ηε θύζε ηεο λ’ἀιιάδεη, ηνύο ἤρνπο ηεο λ’ 

ἀλεβαίλνπλ ἀπό ηόλ ιάξπγγα θαί λά θαηεβαίλνπλ ἀπό ηή κύηε ζηή 

ζηνκαηηθή θνηιόηεηα, ηίο ιέμεηο λά ράλνπλ ηίο ἄρξεζηεο ζπιιαβέο ηνπο 

,λά μεπιέλνληαη ζηό θώο λά ιεηαίλνληαη, ηήλ νζία ηνπο λά θαζαξίδεη 

κ’ἕλαλ ηξόπν, ἄλ ὄρη ἀθξηβῶο ηόλ ἴδην, ηνπιάρηζηνλ παξαπιήζην πξόο 

ηνλ ἑιιεληθό. 

 

                                  «Πξῶηα πξῶηα ἡ πνίεζε»,

                             Ἀνοιτηά Χαρηιά (Ἴθαξνο) 

 

 

Ἡ ρξήζε ηῆο γιώζζαο ἦηαλ ἀλάγθε λά καθξύλεη ἀπό ηά πιαίζηα ηεο 

θαζεκεξηλῆο ὁκηιίαο ,ἡ ξνή ηεο λά μερπζεῖ ζέ ὁιόηεια δηαθνξεηηθή 

θνίηε. Ὄρη κόλν θάζε ιέμε ἔπξεπε λά θεξδίζεη κηά ηέηνηα ζέζε κέζα ζηό 

κηθξό ζύκπαλ ηνῦ πνηήκαηνο πνύ λά δηαιαιεῖ ὅζεο κπζηηθέο δπλάκεηο 

κπόξεζε λά θνξησζεῖ ρηιηάδεο ρξόληα ηώξα ζέ ρηιηάδεο ζηόκαηα ,ὄρη 

κόλν ἔπξεπε λά ζπδεπρζεῖ κέ κηάλ ἄιιε ζέ ηξόπν πνύ θη νἱ δπό ηνπο λά 

θαηαπείζνπλ ηήλ πηό δύζηξνπε εαηζζεζία ,πξνμελώληαο κέζα ηεο 

πξσηνδνθίκαζηνπο θιπδσληζκνύο ἀιιά θαί ζύζζσκε ἡ ἱθαλόηεηα ηῶλ 

πνιππινθόηεξσλ  ζπλδπαζκῶλ ἔπξεπε λά γπκλάδεηαη πάλσ ζηήλ 

ἐπηδίσμε ηνύηε: λά παξαθνινπζεῖ, λά δηαπηζηώλεη θαί, κέ ηό δηθό ηεο 

ηξόπν, λά μαλαδίλεη ηίο κεηακνξθώζεηο πνύ παίδνληαη κέζα καο ἀέλαα  

θαί πνύ ηίο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηεξίδνληαη ζηήλ ἀληαιιαγή ἤ ηή 

ζπγρώλεπζε ἐληππώζεσλ, ὁδεγεκέλσλ ζηά αἰζζεηήξηά καο ἀπό ηή 

ζπγθίλεζε. Λέμεηο πξέπεη λά’ξζνῦλε. Μά πξίλ θηάζνπλ ζηήλ ἄθξε ηῆο 

πέλαο λά κήλ είλαη πηά πέληε ἤ δέθα γξάκκαηα, κήηε θη ἄιινη ηόζνη 

ἦρνη,κά ηζακπηά εἰθόλσλ, ἀξκαζηέο ἀληηθεηκέλσλ, δέζκεο ἰδηνηξνπηῶλ 

ηῆο κλήκεο ιέμεηο –πεηαινῦδεο, ιέμεηο-ξνπθέηεο, ιέμεηο-ρεηξνβνκβίδεο.  

 

                  «Σά θνξίηζηα» 

                       Ἀνοιτηά Χαρηιά (Ἴθαξνο) 

 

 

 

 



 

 

ΓΘΑ ΣΗ ΖΩΓΡΑΦΘΚΗ  

 

Ἡ δσγξαθηθή εἶλαη δσγξαθηθή .Γηνξζώλεη, παξά πνύ ἀπνδίδεη ηήλ 

πξαγκαηηθόηεηα, θαί δή πξόο ηήλ θαηεύζπλζε ὄρη ηνῦ ξεπζηνῦ ἀιιά ηνῦ 

δηαξθνῦο, ὄρη ηνῦ θζαξηνῦ ἀιιά ηνῦ ἀθαηάιπηνπ. θκεηαιιεύεηαη ηήλ 

ερέξεηα πνύ ηῆο παξέρεηαη λ’ἀθαηξεῖ, λά πξνζζέηεη,λά ηέκλεη,λά 

εζεηάδεη, ἑσζόηνπ ἰθαλνπνηήζεη κηά παξόξκεζε ἔκθπηε ζηόλ 

ἄλζξσπν,λά δεῖ ἐπηηέινπο ηόλ θόζκν ζέ κηά θαηάζηαζε πηό ζύκθσλε κέ 

ηό πλεῦκα ηνπ. 

  

                 «Ο δηαηξέηεο “Κ” ζηή ζύγρξνλε δσγξαθηθή»,

          Ἐν Λεσκῶ (Ἴθαξνο) 

 

 

Bέβαηα, ηό πῶο θαί ηό ηί δσγξαθίδεη θαλείο δέλ ρσξίδνληαη. Πᾶλε καδί. 

Ἄλ ην πξῶην δέλ ζπληξέρεη ζεηηθά,ηό δεύηεξν ράλεηαη. ηήλ ἀληίζεηε 

ὅκσο πεξίπησζε, ὁ θόζκνο ηῆο ςπρῆο παίδεη ξόιν ἀθξηβῶο ὅπσο κέζα 

ζ’ἕλα πνίεκα. Μπνξεῖ θαί ζ’ἕλα θαθελεῖν, θαί κ’ἕλα κπνπθέην 

ινπινύδηα λά ηά πεῖ θαλείο ὅια,ὥο θαί ηά πην κεηαθπζηθά. Ἡ δηαηνληθή 

ρξήζε ηνῦ ρξώκαηνο θαί ἡ ζπλδπαζηηθή ηῶλ ὄγθσλ ἀξθνῦλ. Ὅκσο ἡ 

ἀπεπζείαο ἀλαθνξά  ἔρεη ηή γνεηεία ηεο ,πόζν κᾶιινλ πνύ ζπκθηιηώλεη 

κάηη θαί ζπκηθό, ηά ἐμαλαγθάδεη λά ζπκπέζνπλ «ἐπί ηό αηό»...  

              

   Ἐν Λεσκῶ (Ἴθαξνο) 

 

 

ΓΘΑ ΣΘ ΤΝΕΘΚΟΝΕ  

 

Μέ ηήλ θάζε κέξα πνύ δνῦκε γηλόκαζηε ἄζειά καο ἑθαηνκκπξηνῦρνη 

ζξαπζκάησλ ἀπό εἰθόλεο πνύ γελλάεη ηό κέζα καο ἀζήκαληνλ. Ὅπνηνο 

δέλ ἔηπρε λά δεῖ πνηέ ηνπ κέ πόζε γνξγάδα θαί ράξε ἀλεβνθαηεβαίλεη 

κέξα λύρηα θαί ζπλα-πνθνκίδεη ἀπό ηό ἔδαθνο ἄπεηξα 

κηθξνπξαγκαηάθηα, ζπνξάθηα, πεηξίηζεο, θπιαξάθηα, πεπθνβειόλεο, 

ἄρπξα θαί πνύπνπια, κηά κεηέξα λενζζῶλ ὥζηε λά κπνξέζεη λά ζηεγάζεη 

ηά παηδηά ηεο·ὅπνηνο δέλ μύπλεζε η’ἄιιν πξσί λά βξεῖ κηά θσιηά ζηό 

γεῖζν ηῆο ηαξάηζαο ηνπ θαί λα ζαζηίζεη ἀπ’αηό ηό ζηηγκηαῖν κήλπκα 

δσῆο θαί καγηθῆο καζηνξηᾶο,δέλ ζά κπνξέζεη πνηέ λά θαηαιάβεη πῶο κέ 

ηό ἴδην ηηπνηέλην ιηθό, ἀπνθόκκαηα εἰθνλνγξαθεκέλσλ πεξηνδηθῶλ, 

θάπνηε θαί βηβιίσλ, κπνξεῖ λά θηάζεη θαλείο, κέ κηάλ ἀλάινγε καγηθή 

καζηνξηά ,ζηήλ ηερληθή ηῆο ζπλεηθόλαο·θαί θαη’ ἀλαινγίαλ λά δώζεη ηό 

ὅξακα ἑλόο θόζκνπ ὅπνπ ηό γξαθηθό ζῆκα παίξλεη ηή ζέζε ἁπινῦ 



ςεθίνπ θαί λά κεηαδώζεη ἄιινπ εἴδνπο πνηεηηθά κελύκαηα,ὅζν θη ἄλ ἡ 

γξαθή πάληνηε βγαίλεη πξώηε ζηήλ ηειηθή ἀλακέηξεζε. 

 

Ὑπῆξμαλ κεξηθέο πεξίνδνη πνύ ηίο ραξήθακε ὅπσο ὁ ηξειόο ηήλ 

ἐιεπζεξία ηνπ. Σό γξαθεῖν κνπ-θεῖλν ηῆο ἀθαλνῦο γεσκεηξίαο- θόληεπε 

ζρεδόλ λά κεηαβιεζεῖ ζέ πξνμελεῖν ἐκκόλσλ ἰδεῶλ θαί πεξβαηηθῶλ 

ζρεκάησλ. Κόξεο ηνῦ Ἁγίνπ Βνξξᾶ κέ ειώδε ὠκνθόξηα θαί ἄιιεο κέ 

ἅισ ρξπζή θαί πξνθαζνξηζκέλε κέζα ζηό ζεξηλό θαηά ηά ἄιια 

ἑνξηνιόγην ζέζε· βάξθεο πξελεῖο κέζα ζηά πξίλα ἤ κόιηο μεκπηίδνληαο 

ἀπ’ηήλ θξπςώλα ηνπο θνκκάηηα ζάιαζζαο ὅπσο θαλείο πνηέ δέλ 

ηά’δε,ἱππάξηα θπκαηνεηδῆ,αὔιαθεο ἀθξνῦ πεξηνπζίνπ. Μηιῶ γηά θάηη πνύ 

εἶλαη θαί ὄρη. Κεῖλν ηό θαίξην θη ἕλα,πνύ ηό βξίζθεηο ζέ κηά πξώηε 

ζειίδα θνξηηζηνῦ θη ὥζπνπ λά ηό’μεγήζεηο, ράλεηαη.  

    

           Ὁ Κῆπος μέ ηίς Αὐηαπάηες (ὕςηινλ/βιβλία)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΟΘΗΜΑΣΑ   

 

 

ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

ΗΗ 

 

Παηρλίδηα ηά λεξά 

ηά ζθηεξά πεξάζκαηα 

Λέλε κέ ηά θηιηά ηνπο ηήλ αγή 

Πνύ ἀξρίδεη 

Ὁξίδνληαο ― 

 

Καί η’ ἀγξηνπεξίζηεξα ἦρν 

Γνλνῦλε ζηή ζπειηά ηνπο 

Ξύπλεκα γαιαλό κέο ζηήλ πεγή 

Σῆο κέξαο 

Ἥιηνο ― 

 

Γίλεη ὁ καΐζηξνο ηό παλί 

ηή ζάιαζζα 

Σά ράδηα ηῶλ καιιηῶλ 

ηήλ μεγλνηαζηά ηνῦ ὀλείξνπ ηνπ 

Γξνζηά ― 

 

Κύκα ζηό θῶο 

Ξαλαγελλάεη ηά κάηηα 

Ὅπνπ ἡ Εσή ἀξκελίδεη πξόο 

Σ’ ἀγλάληεκα 

Εσή ― 

 

ΠΡΩΣΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ, Προζαναηολιζμοί(Ἴθαξνο) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΛΔΝΖ 

 

Μέ ηήλ πξώηε ζηαγόλα ηῆο βξνρῆο ζθνηώζεθε ηό θαινθαίξη 

Μνπζθέςαλε ηά ιόγηα πνύ εἴραλε γελλήζεη ἀζηξνθεγγηέο 

Ὅια ηά ιόγηα πνύ εἴραλε κνλαδηθό ηνπο πξννξηζκόλ ζέλα! 

Καηά πνῦ ζ’ ἁπιώζνπκε ηά ρέξηα καο ηώξα πνύ δέ κᾶο ινγαξηάδεη πηά ὁ 

θαηξόο 

Καηά πνῦ ζ’ ἀθήζνπκε ηά κάηηα καο ηώξα πνύ νἱ καθξηλέο γξακκέο 

λαπάγεζαλ   ζηά ζύλλεθα 

Σώξα πνύ θιείζαλε ηά βιέθαξά ζνπ ἀπάλσ ζηά ηνπία καο 

Κη εἴκαζηε ―ζάλ λά πέξαζε κέζα καο ἡ ὀκίριε― 

Μόλνη ὁινκόλαρνη ηξηγπξηζκέλνη ἀπ’ ηίο λεθξέο εἰθόλεο ζνπ. 

 

Μέ ηό κέησπν ζηό ηδάκη ἀγξππλνῦκε ηήλ θαηλνύξηα ὀδύλε 

Γέλ εἶλαη ὁ ζάλαηνο πνύ ζά κᾶο ξίμεη θάησ κία πνύ ζύ πάξρεηο 

Μία πνύ πάξρεη ἀιινῦ ἕλαο ἄλεκνο γηά λά ζέ δήζεη ὁιάθεξε 

Νά ζέ ληύζεη ἀπό θνληά ὅπσο ζέ ληύλεη ἀπό καθξηά ἡ ἐιπίδα καο 

Μία πνύ πάξρεη ἀιινῦ 

Καηαπξάζηλε πεδηάδα πέξ’ ἀπό ηό γέιην ζνπ ὡο ηόλ ἥιην 

Λέγνληάο ηνπ ἐκπηζηεπηηθά πώο ζά μαλαζπλαληεζνῦκε πάιη 

Ὄρη δέλ εἶλαη ὁ ζάλαηνο πνύ ζ’ ἀληηκεησπίζνπκε 

Παξά κία ηόζε δά ζηαγόλα θζηλνπσξηλῆο βξνρῆο 

Ἕλα ζνιό ζπλαίζζεκα 

Ἡ κπξσδηά ηνῦ λνηηζκέλνπ ρώκαηνο κέο ζηίο ςπρέο καο πνύ ὅζν πᾶλ θη 

ἀπνκαθξύλνληαη 

 

Κη ἄλ δέλ εἶλαη ηό ρέξη ζνπ ζηό ρέξη καο 

Κη ἄλ δέλ εἶλαη ηό αἷκα καο ζηίο θιέβεο ηῶλ ὀλείξσλ ζνπ 

Σό θῶο ζηόλ ἄζπηιν νξαλό 

Κη ἡ κνπζηθή ἀζέαηε κέζα καο ὤ! κειαγρνιηθή 

Γηαβάηηζζα ὅζσλ κᾶο θξαηᾶλ ζηόλ θόζκν ἀθόκα 

Δἶλαη ὁ γξόο ἀέξαο ἡ ὥξα ηνῦ θζηλνπώξνπ ὁ ρσξηζκόο 

Σό πηθξό ζηήξηγκα ηνῦ ἀγθώλα ζηήλ ἀλάκλεζε 

Πνύ βγαίλεη ὅηαλ ἡ λύρηα πάεη λά κᾶο ρσξίζεη ἀπό ηό θῶο 

Πίζσ ἀπό ηό ηεηξάγσλν παξάζπξν πνύ βιέπεη πξόο ηή ζιίςε 

Πνύ δέ βιέπεη ηίπνηε 

Γηαηί ἔγηλε θηόιαο κνπζηθή ἀζέαηε θιόγα ζηό ηδάθη ρηύπεκα  

     ηνῦ κεγάινπ ξνινγηνῦ ζηόλ ηνῖρν 

Γηαηί ἔγηλε θηόιαο 



Πνίεκα ζηίρνο κ’ ἄιινλ ζηίρν ἀρόο παξάιιεινο κέ ηή βξνρή δάθξπα θαί 

ιόγηα 

Λόγηα ὄρη ζάλ η’ ἄιια κά θη αηά κ’ ἕλα κνλαδηθό ηνπο πξννξηζκόλ: 

ζέλα! 

 

    ΠΟΡΑΓΔ, Προζαναηολιζμοί, (Ἴθαξνο) 

 

 

 

 

 


