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Δὲν εἴμαστε ποιητές 

Δὲν εἴμαστε ποιητὲς 
Σημαίνει ἐγκαταλείπουμε τὸν ἀγῶνα 
Παρατᾶμε τὴ χαρὰ στοὺς ἀνίδεους 
Τὶς γυναῖκες στὰ φιλιὰ τοῦ ἀνέμου 
Καὶ στὴ σκόνη τοῦ καιροῦ 
Σημαίνει πὼς φοβόμαστε 
Καὶ ἡ ζωή μας ἔγινε ξένη 
Ὁ θάνατος βραχνάς. 

 

Νὰ κοιμᾶσαι νηστικός 

Νὰ κομᾶσαι νηστικός σὲ μία σοφίτα 
Νὰ εἶσαι ὁ τεμπέλης τοῦ σπιτιοῦ 
Νὰ γίνεσαι σκουπίδι 
Ὅταν ἀνοίγεται ἕνα λερωμένο στόμα 
Θὰ σηκώσω τὸ γιακὰ 
Γιὰ νὰ φύγω σὰν ἕνας λῃστὴς 
Ἀπὸ τὸ δικό μου σπίτι 
Θὰ κοιμηθῶ στοὺς δρόμους 
Γιὰ νὰ νιώσω ὁλάκερη τὴν πολιτεία 
Νὰ τουρτουρίζει μαζί μου 
Στὸ παλτό μου ἔχω ἕνα λεκὲ 
Ἀλλὰ εἶναι καλὸ ποὺ δὲν τὸν βλέπω 
Θὰ τὸ ξαπλώσω χάμω 
Καὶ θὰ στρωθῶ πάνω του 
Νὰ πιῶ λίγη βραδυὰ 
Στὴ γωνιὰ τοῦ ἔρημου κήπου 
Θὰ αἰστανθῶ τὴ σελήνη 
Ὅπως δὲν αἰστάνθηκα τίποτε 
Στὴ ζωή μου 
Θὰ τὴν αἰστανθῶ στὰ χείλια μου 
Σὰν ἕνα ἀχλάδι 
Στὰ μάγουλα 
Σὰν ἄλλα μάγουλα. 
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Ἡ καρδιά μας 

Ἡ καρδιά μας εἶναι ἕνα κῦμα ποὺ δὲν σπάει  
στὴν ἀκρογιαλιά. Ποιὸς μαντεύει τὴ θάλασσα, 
ἀπ᾿ ὅπου βγαίνει ἡ καρδιά μας; Ἀλλὰ εἶναι ἡ 
καρδιά μας ἕνα κῦμα μυστικό, χωρὶς ἀφρό. 
Βουβὰ πιάνει μία στεριά. Καὶ ἀθόρυβα σκαλίζει 
τὸ ἀνάγλυφο ἑνὸς πόθου, ποὺ δὲν ξέρει 
ἀπογοήτευση καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἡσυχία. 

 

Ἀέρινη Λεπτὴ Ἀνάλαφρη 

Θυμᾶμαι. Θέλω καὶ θυμᾶμαι 
Ἡ ἀνάμνηση, μὲ τὴν ἀνατροφή, 
ἀέρινη λεπτὴ γίνεται ἡδονή· 
βασανισμένη, γοητεύει τὰ δάκρυά της 
μὲ χαμογέλια· εἶναι 
κι αἰσθάνεται τὸν ἑαυτὸ τῆς ἡδονὴ 
ἀέρινη λεπτή, ἀνάλαφρη... 

 

Τῆς ἀκριβὴς ρέμβης 

Ἀπὸ μία θύμηση περάστηκε ὁ ὕπνος 
Ἀπὸ τὴν ἄνοιξη βγήκαμε στὸ καλοκαίρι, 
Ἥρωες τῆς ἀκριβῆς ρέμβης, 
Καὶ δὲν ἀπόρησε ὁ νοῦς μας 
Δὲ σπάσαμε κέφι καὶ καρδιὲς 
Ὅπως μυθέσκετο ἡ ψυχή μας· 
Τεντωμένοι καθ᾿ ὅλη μας τὴν ὕπαρξη 
Ἀκούσαμε νὰ πέφτει ἡ ἀνατριχίλα 
Τοῦ χρόνου, 
Δὲν εἴδαμε παρὰ τὴν Πλάση μοναχὴ 
Νὰ βόσκει τὴν ὄμορφη γοητεία της 
Στὴν ἅπλα ποὺ τῆς δώρησε ὁ Θεὸς 
Ξεφάντωμα ἐξαίσιο 
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Μόλις πεθάνει 

Μόλις πεθάνει 
Ἡ ἀγάπη 
Θέλει σιωπὴ μεγάλη 
Γιὰ νά ῾βρει στὴν ἄκρη τοῦ πόνου 
Τὴν περίφημη λίμνη 
Τὴ λήθη. 

 

Ἔχω δεῖ τὸν οὐρανό... 

Ἔχω δεῖ τὸν οὐρανὸ μὲ τὰ μάτια μου 
Μὲ τὰ μάτια μου ἄνοιξα τὰ μάτια του 
Μὲ τὴ γλῶσσα μου μίλησε 
Γίναμε ἀδελφοὶ καὶ κουβεντιάσαμε 
Στρώσαμε τραπέζι καὶ δειπνήσαμε 
Σὰν νὰ ἦταν ὁ καιρὸς ὅλος μπροστά μας 

Καὶ θυμᾶμαι τὸν ἥλιο ποὺ γελοῦσε 

Πού γελοῦσε καὶ δάκρυζε θυμᾶμαι 

 

Ἡ ὁμίχλη 

Ἡ ὁμίχλη βρίθει  
Ἀπὸ ἀνεμῶνες 

Κοίτα τὰ κλαριὰ 
Τί λίμνη 
Τί ἀνυπόμονη καρδιὰ 
Βλέπε μέσα 
Στὴ σωστὴ σταγόνα 
Ποιὰ φόρα 
Παίρνει τὸ παιδὶ 
Ποιὰ νάρκη 
Ἡ γυναῖκα 
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Μιλῶ... 

Μιλῶ γιατὶ ὑπάρχει ἕνας οὐρανὸς ποὺ μὲ ἀκούει  
Μιλῶ γιατὶ μιλοῦν τὰ μάτια σου  
Καὶ δὲν ὑπάρχει θάλασσα δὲν ὑπάρχει χώρα  
Ὅπου τὰ μάτια σου δὲ μιλοῦν 

Τὰ μάτια σου μιλοῦν ἐγὼ χορεύω  
Λίγη δροσιὰ μιλοῦν κι ἐγὼ χορεύω  
Λίγη χλόη πατοῦν τὰ πόδια μου  
Ὁ ἄνεμος φυσᾶ πού μᾶς ἀκούει 

 

Δύο τραγούδια τῆς Ἄνοιξης 

Ι 

Μοῦ φαίνεται, πὼς ἡ ἄνοιξη  
Σὰν κελαηδᾶ μὲ τρέμει  
Μὴν τῆς ζητήσω ἕνα σκοπὸ  
Νὰ δώσει τοῦ ἔρωτά μου  
Μὴν τῆς ζητήσω ἕνα φιλὶ  
Νὰ σοῦ φιλήσω τὴν καρδιὰ  
Νὰ σοῦ χαρίσω δυὸ φτερὰ  
Καὶ νὰ σὲ δῶ δικιά μου 

ΙΙ 

Ἔλα νὰ δεῖς τὴν ἄνοιξη ποὺ περπατάει  
Ποὺ μὲ τὰ σύννεφα ἀγκαλιὰ μᾶς χαιρετάει  
Ἔλα νὰ δεῖς τὴν κόρη μου πῶς ἔγινε μεγάλη  
Καὶ τραγουδάει μὲ μιὰ φωνὴ ποὺ δὲν ἦταν δικιά της 

Καὶ τραγουδάει μ᾿ ἕνα παλμὸ ποὺ εἶναι τοῦ κόσμου ὅλου  
Σὰν νὰ βρέχει τὰ χείλια της στὴ βρύση τ᾿ οὐρανοῦ 
Σὰν νὰ πετάει ἡ καρδούλα της μὲ κάθε χελιδόνι 
Καὶ νὰ μὴν ξέρει ἡ ἄνοιξη ἂν εἶν᾿ δικιά της κόρη! 

  

 

 

 

 

 



ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ: Γιώργος Σαραντάρης σελ. 5 

Ἡ ποίηση 

(Πρόλογος) 

Δὲ μπορῶ νὰ βρῶ πιά, τί θέλει νὰ πεῖ ποίηση. Μοῦ διαφεύγει. 
Τὸ ἤξερα, ἀλλὰ τώρα μοῦ διαφεύγει. Ἂν κάποιος μοῦ 
ρωτήσει αὐτὴ τὴ στιγμή, θὰ ντροπιαστῶ. Γιατὶ ἐξακολουθῶ 
νὰ εἶμαι ἐνδόμυχα βέβαιος πὼς ἡ ποίηση εἶναι μιὰ οὐσία, 
ἀπαράλλαχτα ὅπως καὶ ἡ ζωή. Καὶ κρύβω, κρύβομαι, κάτι 
κρύβω, ἀπὸ κάποιον κρύβομαι. Σὰ ν᾿ ἀρχίζω νὰ γίνομαι 
τρελός, καὶ νὰ ντρέπομαι. 

Ἀλλὰ ἡ ποίηση; Κάποιος θὰ σταθεῖ ἱκανὸς νὰ πεῖ στοὺς 
ἄλλους, ὄχι σ᾿ ἐμένα ποὺ ἂν καὶ τὸ ξέρω φεύγω, τί εἶναι 
ποίηση! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη συλλογὴ «Σὰν Πνοὴ τοῦ Ἀέρα», Ἐπιμέλεια καὶ Ἀνθολόγηση Μαρία Ἰατροῦ, Ἐκδόσεις 
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