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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ 

Τα αντικλείδια 
 

Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή. 

Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν 

τίποτα και προσπερνούνε. 'Ομως μερικοί 

κάτι βλέπουν, το μάτι τους αρπάζει κάτι 

και μαγεμένοι πηγαίνουνε να μπουν. 

Η πόρτα τότε κλείνει. Χτυπάνε μα κανείς 

δεν τους ανοίγει. Ψάχνουνε για το κλειδί. 

Κανείς δεν ξέρει ποιος το έχει. Ακόμη 

και τη ζωή τους κάποτε χαλάνε μάταια 

γυρεύοντας το μυστικό να την ανοίξουν. 

Φτιάχνουν αντικλείδια. Προσπαθούν. 

Η πόρτα δεν ανοίγει πια. Δεν άνοιξε ποτέ 

για όσους μπόρεσαν να ιδούν στο βάθος. 

'Ισως τα ποιήματα που γράφτηκαν 

από τότε που υπάρχει ο κόσμος 

είναι μια ατέλειωτη αρμαθιά αντικλείδια 

για ν' ανοίξουμε την πόρτα της Ποίησης. 

 

Μα η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή. 
 

Από τη συλλογή "Τα αντικλείδια", εκδ. Στιγµή 

 

 

Ἡ Στάχτη 

 

 

Φύσαγε ὁ ἀγέρας 

ἀνέβαζε τὴ στάχτη τους 

τὴν πήγαινε στὸν οὐρανὸ 

φοβόταν ἐκείνη φοβόταν 



οὐὰ φοβιτσιάρα τῆς φώναζε. 

 

Πάψε τρελέ του ἔλεγε 

δὲν εἴμαστε πιὰ στὴ γῆ 

δὲν ἔχουμε πιὰ δέρμα 

δὲν ἔχουμε μαλλιὰ 

δὲν ἔχουμε μήτε μάτια. 

 

Γίναμε στάχτη τῆς ἔλεγε 

ὅμως μὲ βλέπεις καὶ σὲ βλέπω 

καὶ μένει ἀκόμα ἡ ἀγάπη 

ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει στάχτη 

καὶ μένει ἀκόμα ἡ ἀγάπη. 

 

Εἶμαι ἡ στάχτη σου τοῦ ἔλεγε 

καὶ εἶσαι ἡ στάχτη μου 

μὰ ποῦ ἀνεβαίνουμε ποῦ πᾶμε 

κι ὅλο φυσάει κι ὅλο σὲ χάνω 

οὐὰ φοβιτσιάρα τῆς φώναζε. 

 

Πάψε τρελέ του ἔλεγε. 

Αναπαράσταση 
  

  

Εδώ ήταν η συνηθισμένη θέση του. 

Ο άνθρωπος καθισμένος ανάμεσα 

στη σιωπή του και τον καθρέφτη 

κοιτάζοντας ένα πράγμα να καίγεται γρήγορα 

κι ολοένα να σώνεται ασχημίζοντας. 

  

Μπορούσε να υποφέρει ακόμα την αγάπη. 

Καμιά φορά κουραζόταν 

κοίταζε τότε κατά το ταβάνι 

γεμάτο μάτια προσηλωμένα στα δικά του 

και την αράχνη σε μιαν άκρη 

κυματίζοντας να κατεβαίνει. 

  

Ύστερα πέφτανε πάνω του μεγάλες πέτρες 

χαλάσματα που τον κομμάτιαζαν 

σε μικρές φωνές. 



.  

 

Η γκρίζα μπλούζα 

Η γκρίζα μπλούζα που μου χάρισαν 

που μου την έφεραν από την Πράγα 

έχει μια στάμπα στο στήθος 

γράφει τ'όνομα σου, Φράντς Κάφκα. 

Μια μπλούζα της αράδας 

για κουλτουριάρηδες τουρίστες.  

Όμως μ'αρέσει κάποτε να τη φορώ κατάσαρκα 

σαν είμαι μόνος.  

Είναι το γκρίζο που μου πάει. 

Γκρίζο της θλίψης και της ερημιάς 

Που τόσο ένιωθες Εσύ. 
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