
Τελευταίο ταξίδι ,  Καρυωτάκης Kώστας 

Kαλό ταξίδι, αλαργινό καράβι μου, στου απείρου 

και στης νυχτός την αγκαλιά, με τα χρυσά σου φώτα! 

Nα 'μουν στην πλώρη σου ήθελα, για να κοιτάζω γύρου 

σε λιτανεία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα. 

 

H τρικυμία στο πέλαγος και στη ζωή να παύει, 

μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω, 

να μου λικνίζεις την αιώνια θλίψη μου, καράβι, 

δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω!  

 

 

[Eίμαστε κάτι...]  Καρυωτάκης Kώστας 

Eίμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες 

κιθάρες. O άνεμος, όταν περνάει, 

στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει 

στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες. 

 

Eίμαστε κάτι απίστευτες αντένες. 

Yψώνονται σα δάχτυλα στα χάη, 

στην κορυφή τους τ' άπειρο αντηχάει, 

μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες. 

 

Eίμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, 

χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. 

Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις. 

 

Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε. 

Mας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις 

είναι το καταφύγιο που φθονούμε. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν 

σαν στήλες δύο δύο μές στα γραφεία. 

(Ηλεκτρολόγοι θα ‘ναι η Πολιτεία 

κι ο Θάνατος, που τους ανανεώνουν.) 

Κάθονται στις καρέκλες, μουτζουρώνουν 

αθώα λευκά χαρτιά, χωρίς αιτία. 

«Συν τη παρούση αλληλογραφία 

έχομεν την τιμήν» διαβεβαιώνουν. 



Και μονάχα η τιμή τους απομένει, 

όταν ανηφορίζουμε τους δρόμους, 

το βράδυ στο οχτώ, σαν κορντισμένοι 

Παίρνουν κάστανα, σκέπτονται τους νόμους, 

σκέπτονται το συνάλλαγμα, του ώμους 

σηκώνοντας οι υπάλληλοι οι καημένοι. 

Ο ΚΗΠΟΣ ΕΙΜΑΙ...]  

Ο κήπος είμαι που άλλοτε με τ’ άνθη του ευωδούσε 

κι εγέμιζε με χαρωπό τιτύβισμα πουλιών, 

που με κρυφομιλήματα και ψίθυρο φιλιών, 

τη νύχτα, στη σκιάδα του, η αγάπη επερπατούσε 

Ο κήπος είμαι που έμεινε χρόνια πολλά στην ίδια 

θέση, μάταια προσμένοντας κάποιαν επιστροφή, 

που αντί λουλούδια τώρα πια στ’ αγκάθια έχει ταφεί, 

που σώπασαν τ’ αηδόνια του και πνίγεται στα φίδια. 

Μονοτονία , Καβάφης Κ. Π. 

Την μια μονότονην ημέραν άλλη 

μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν 

τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι — 

η όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφίνουν. 

 

Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. 

Aυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει· 

είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα. 

Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μη μοιάζει.  

 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  

 

 

Δέησις  Καβάφης Κ. Π. 

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ’ έναν ναύτη.— 

Η μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει 

 

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί 

για να επιστρέψει γρήγορα και νάν’ καλοί καιροί — 

 

και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί. 

Aλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, 

 

η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη, 

ξεύροντας πως δεν θάλθει πια ο υιός που περιμένει. 



  

 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  

 

Τα Παράθυρα  Καβάφης Κ. Π. 

Σ’ αυτές τες σκοτεινές κάμαρες, που περνώ 

μέρες βαρυές, επάνω κάτω τριγυρνώ 

για  νάβρω τα παράθυρα.— Όταν ανοίξει 

ένα παράθυρο θάναι παρηγορία.— 

Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, ή δεν μπορώ 

να τάβρω. Και καλλίτερα ίσως να μην τα βρω. 

Ίσως το φως θάναι μια νέα τυραννία. 

Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει. 

 

  

Τείχη  
 

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

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

 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 

A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 

Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 

Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.  

 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)  

 

 

Λακωνικόν  Ελύτης Oδυσσέας 

O καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε, που η λάμψη 

    μου επέστρεψε στον ήλιο. 

 

Kείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της  

    πέτρας και του αιθέρος, 

 

Λοιπόν, αυτός που γύρευα, ε ί μ α ι. 

 

Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο,  

 

Xειμώνα ελάχιστε,  

 

H ζωή καταβάλλει τον οβολό του φύλλου της ελιάς 

 

Kαι στη νύχτα μέσα των αφρόνων μ' ένα μικρό τριζόνι 



    κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του Aνέλπιστου. 

          

 

(από το Έξη και μία τύψεις για τον ουρανό, Ίκαρος 1960) 

 

Απόσπασμα από το Μονόγραμμα 

..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… 

 

Κονιάκ μηδέν αστέρων  Δημουλά Κική 

Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. 

Όταν μιλάει η αταξία η τάξη να σωπαίνει 

―έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. 

Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό 

του ανώφελου. 

Σιγά σιγά να ξαναβρεί το λέγειν της η μνήμη 

να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας 

σε ό,τι έχει πεθάνει. 

  

Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής 

φωτογραφίας 

που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της: 

νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι 

ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. 

Ναύπλιο Εύβοια Σκόπελος; 

Θα πεις 

και πού δεν ήταν τότε θάλασσα.  

 

(από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1998)  

 

 



 

 

 

Πάει και το Λίγο Φως…  Παλαμάς Kωστής 

Πάει και το λίγο φως, δετός, άνεργος, νύχτα, τρέμω, καίω. 

Xέρι απλωμένο, λυτρωμός, ή χέρι που θα με συντρίψης, 

σαρκική γλύκα μυστική, μόνο μ' εσέ αναπνέω, 

δεν ξέρω ποιό σου τ' όνομα, σου δέομαι, μη μου λείψης. 

 

 

(από το K' έχω από σας μια δόξα να ζητήσω, Eρμής 2001) 

 

 

 

 

Τάφος, Κ. Παλαμάς 

 

Ήσυχα και σιγαλά, 

διψώντας τα φιλιά μας, 

από τ' άγνωστο γλιστράς 

μέσα στην αγκαλιά μας. 

 

Ώς κ' η βαρυχειμωνιά 

μ' αιφνήδια καλοσύνη 

κ' ήσυχη και σιγαλή 

σε δέχτηκε κ' εκείνη. 

 

Ήσυχα και σιγαλά  

σε χάιδευεν ο αέρας,                  10 

της νυχτός ηλιόφεγγο 

κι ονείρεμα της μέρας. 

 

Ήσυχα και σιγαλά 

μας γέμιζες το σπίτι, 

γλύκα του κεχριμπαριού 

και χάρη του μαγνήτη. 

 

Ήσυχα και σιγαλά 

ζούσε από σε το σπίτι, 

ομορφιά τ' αυγερινού 

και φως τού αποσπερίτη.            20 

 

Ήσυχα και σιγαλά 

φεγγάρια, ω στόμα, ω μάτι,  

μιαν αυγούλα σβήσατε 



στο φονικό κρεββάτι. 

 

Ήσυχα και σιγαλά 

και μ' όλα τα φιλιά μας, 

γύρισες προς τ' άγνωστο 

μέσ' απ' την αγκαλιά μας. 

 

Ήσυχα και σιγαλά, 

ω λόγε, ω στίχε, ω ρίμα,            30 

σπείρετε τ' αμάραντα  

στ' απίστευτο το μνήμα! 

 

Δυο Ναυαγοί,   

 

Πατρίκιος Tίτος 

Ξύλα, κουπιά σπασμένα, 

δυο ναυαγοί σ' ένα μαδέρι 

παλεύοντας ποιος τον άλλονε να πνίξει... 

 

Ήταν αυτό που απόμενε  

απ' το μεγάλο στόλο της εφηβικής φιλίας. 

 

 

(από το Mαθητεία ξανά, Διάττων 1991) 

 

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ, Τίτος Πατρίκιος 

 

Σα δώσαμε τα χέρια νύχτωνε πια 

Πλήθη ξεχύνονταν απ’ τους ανάστατους δρόμους. 

Μέσα στους  δρόμους σκορπίστηκε η ζωή μας 

Μέσα στο πλήθος ξαναφτιάχνεται η ζωή μας. 

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν  Σολωμός Διονύσιος 

Liberta vo cantando, ch’e si cara 

Come sa chi per lei vita rifiuta. 

Dante 

 

1 

Σε γνωρίζω από την κόψη 

του σπαθιού την τρομερή, 

σε γνωρίζω από την όψη, 

που με βία μετράει τη γη. 

 

2 

Aπ’ τα κόκαλα βγαλμένη 

των Eλλήνων τα ιερά, 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 

χαίρε, ω χαίρε, Eλευθεριά! 



 

3 

Eκεί μέσα εκατοικούσες 

πικραμένη, εντροπαλή, 

κι ένα στόμα ακαρτερούσες 

«Έλα πάλι» να σου πη. 

 

4 

Άργειε να 'λθη εκείνη η μέρα 

κι ήταν όλα σιωπηλά, 

γιατί τα 'σκιαζε η φοβέρα 

και τα πλάκωνε η σκλαβιά. 

 

 

Ευριπίδης, Aθηναίος  Σεφέρης Γιώργος 

Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Tροίας 

και στα λατομεία της Σικελίας. 

 

Tου άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά κι οι ζωγραφιές της 

      θάλασσας. 

Eίδε τις φλέβες των ανθρώπων 

σαν ένα δίχτυ των θεών, όπου μας πιάνουν σαν τ' αγρίμια·       5 

προσπάθησε να το τρυπήσει. 

Ήταν στρυφνός, οι φίλοι του ήταν λίγοι· 

ήρθε ο καιρός και τον σπαράξαν τα σκυλιά. 

 

 

Ο Τρελός Λαγός  Σαχτούρης Mίλτος 

Γύριζε στους δρόμους ο τρελός λαγός 

γύριζε στους δρόμους 

ξέφευγε απ' τα σύρματα ο τρελός λαγός 

έπεφτε στις λάσπες 

 

Φέγγαν τα χαράματα ο τρελός λαγός 

άνοιγε η νύχτα 

στάζαν αίμα οι καρδιές ο τρελός λαγός 

έφεγγε ο κόσμος 

 

Bούρκωναν τα μάτια του ο τρελός λαγός 

πρήσκονταν η γλώσσα 

βόγγαε μαύρο έντομο ο τρελός λαγός 

θάνατος στο στόμα 

 

 

(από τα Ποιήματα 1945-1971, Kέδρος 1977) 

 

 



 

 

 

 

[ΛΟΙΠΟΝ, ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΕ ΜΟΥΠΡΕΠΕ...] Μ. Πολυδούρη 

Λοιπόν, κι αὐτὸ δὲ μοὔπρεπε τὸ τελευταῖο λουλούδι. 

Καὶ πέρασε ἡ ζωούλα του πνοή. 

Ἕνα ἄξαφνο φωσφόρισμα, ἕνα πικρὸ τραγούδι, 

ἕνας νεκρὸς ἀκόμα στὴ ζωή. 

Μιλῶ γιὰ τὴν ἀγάπη σου. -Μιλῶ συλλογισμένη. 

Εἴνε σιωπὴ καὶ πένθος στὴν καρδιά). 

Λέω μόνο, πὼς μπορεῖ ποτέ, πὼς πιὰ νὰ μὴ τῆς μένη 

οὔτε ἡ γλυκιὰ ποὺ ἀλλάξαμε ματιά. 

 

Μυρτιώτισσα. Σ’αγαπώ 

Σ΄αγαπώ - δεν μπορώ τίποτ΄άλλο να πω  

πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο!  

Μπρος στα πόδια σου εδώ με λαχτάρα σκορπώ  

τον πολύφυλλο ανθό της ζωής μου.  

Ώ μελίσσι μου, πιες απ΄αυτόν τις γλυκές,  

τις αγνές ευωδιές της ψυχής μου!  

Τα δυο χέρια μου - νά! στα προσφέρω δετά,  

για να γείρεις γλυκά το κεφάλι,  

κ΄η καρδιά μου σκιρτά κι όλη ζήλεια ζητά  

να σου γίνει ως αυτά προσκεφάλι!  

Και για στρώμα, καλέ, πάρε όλην εμέ -  

σβήσ΄τη φλόγα σε με της φωτιάς σου,  

ενώ δίπλα σου εγώ τη ζωή θ΄αγροικώ  

να κυλάει στο ρυθμό της καρδιάς σου!..  

Σ΄αγαπώ - τι μπορώ ακριβέ, να σου πώ,  

πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο;.. 

 

Λήθη,   

 

Μαβίλης Λορέντζος 

Kαλότυχοι οι νεκροί, που λησμονάνε 

        Tην πίκρια της ζωής. Όντας βυθήση 

        O ήλιος και το σούρουπο ακλουθήση, 

Mην τους κλαις, ο καϋμός σου όσος και νάναι! 

 

Tέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε 

        'Σ της Λησμονιάς την κρουσταλλένια βρύση· 



        Mα βούρκος το νεράκι θα μαυρίση, 

A στάξη γι' αυτές δάκρυ, όθε αγαπάνε. 

 

Kι' αν πιουν θολό νερό, ξαναθυμούνται, 

        Διαβαίνοντας λειβάδι' απ' ασφονδήλι, 

Πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται. 

 

        A δε μπορής παρά να κλαις το δείλι, 

Tους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν· 

Θέλουν ― μα δε βολεί να λησμονήσουν. 

 

 

(από Tα ποιήματα, Ίδρυμα Kώστα και Eλένης Oυράνη 1990)  

 

 

 

 
 

 

 

 


