
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ίδρυµα Λασκαρίδη 
 
7 ΠΟΙΗΤΕΣ –  Διαβάζουν οι:  Πατρίτσια Κολαΐτη, Γιώργος Ψάλτης, Ελένη Γαλάνη, 
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Πατρίτσια Κολαΐτη 
 
Εντροπία  
 
Από στόφα απόκοτη κρατάω  
θαλασσοφαγωµένων ναυτικών 
 
Γι’ αυτό καµιά φορά συλλογίζοµαι 
πως αν δεν είχε τόσο θόρυβο εδώ µέσα 
θα µπορούσα ίσως ν’ ακούσω   
το χορτάρι να µεγαλώνει  
και να φτιάξω ένα άλλο µέλλον   
απ’ αυτό που έρχεται 
 
Μισή στην έρηµο Γκόµπι και µισή   
στους πάγους του Μακ Μέρντο 
ένα ποτάµι έρεε µες στο µυαλό µου 
κι άπλωσα το χέρι και το ’πιασα    
  
Να είµαι απλώς   
αυτό που είχα θελήσει.  
 
(Σελέστεια, εκδ. Νεφέλη, 2007)   
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Γιώργος Ψάλτης  
 
Στο δωµάτιό µου 
 
µικρό παιδί συνέβαινα σ’ ένα δωµάτιο χωρίς λέξεις 
και µια φορά ζωγράφισα κόκκινο τον ουρανό και γαλανό τον ήλιο 
κιέβαλα τον κόσµο αυτόν σε στρογγυλή κορνίζα 
και ονειρεύτηκα έναν αετό που κυνηγούσε φίδια 
κιείχε παντού σιτάρι και µόνο µια στιλπνή ντοµάτα 
και ξύπνησα στον ορίζοντα κιείδα τον ήλιο κόκκινο ψεύτη 
κιείπα στο µικρό παιδί «τώρα πάει να κοιµηθεί» 
και µε ρώτησε για τη Σελήνη  
και τούπα «είναι όµορφη θεά εδώ και γέρος κουρασµένος σε άλλα µέρη» 
και τούδειξα την Πούλια καθώς την προσπερνούσε τροµαγµένη 
κι έψαχνε στην πίσω θάλασσα τον Αυγερινό 
και µούπε «δεν καταλαβαίνω» και τούπα 
«τότε δεν έχει ποτέ συµβεί» 
 
(Μη σκάψετε παρακαλώ εδώ είναι θαµµένος ένας σκύλος, εκδ. Ίκαρος, 2011) 
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Ελένη Γαλάνη 
 
[Νέκαρ]  
 
Τα βράδια διασχίζει φωτισµένη τις φλέβες ποταµόπλοιο µεταγωγό  
η Απουσία  
ανασηκώνει το αίµα ελαφρά -σαν αύρα-   
µετά η πληγή κατακάθεται εγώ  
 
ρίχνω την άγκυρα του ύπνου στα άγρια νερά εσύ  
διατάζεις την κατοικίδια θάλασσα να µας γλείψει τα πόδια  
το φεγγάρι  
 
µας πηρουνιάζει τα κόκαλα  
σαν µακρινό φως χειρουργείου τα κοµµάτια µας  
τεµαχισµένα στο δείπνο της σάρκας η προσµονή  
λήκυθος λευκή  
σε νερά σκοτάδια άλλοτε  
µπήγαµε την ψυχή µας κατάσαρκα στο τοπίο άλλοτε  
ο χρόνος έρεε υδράργυρος  
στα χίλια κυβικά µεταλλικά  
τα φώτα µας τύφλωναν εγώ  
 
µάντευα τις θλίψεις των δρόµων  
πίσω από τα µισοφωτισµένα παράθυρα  
καθώς προσπερνούσαν είναι  
ωραίες οι ζωές όταν πνίγονται είναι  
ένας τρόπος παράξενος να αντικρίζεις τον κόσµο  
σαν να τον αποχαιρετάς  
κάθε λεπτό είναι  
 
όµορφο το βράδυ αυτό  
στον βυθό  
τα γέλια µας  
βυθίζονται χρυσά κέρµατα στον Νέκαρ είναι  
η µνήµη ασύλληπτη, ο χρόνος ασάλευτος, άσυλο  
η αρχαία πληγή  
 
(όµως το τέλος χαράχτηκε αιώνες πριν σ' ένα αγγείο κεραµικό του Εξηκία  
οι δρόµοι όλοι καταλήγουν στην θάλασσα  
-lamer est l' amerdestin de touslesvoyages  [[[= Η θάλασσα είναι η πικρή µοίρα κάθε 
ταξιδιού]]] -)   
 
Αύριο  
να θυµηθείς να γελάς  
ν' αρπάξεις από τα βλέφαρα τη φυγή  
όταν τη δεις στιγµιαία να περνά  
όπως τα παράθυρα το βλέµµα των δρόµων  
 
για εκείνη την φρικτή λάµψη στα µάτια της  



 
για όσο ακόµα υπάρχει καιρός  
Ποίηση είναι ο χρόνος που αποµένει   
 
(Το ανατολικό τέλος, εκδ. Μελάνι, 2017)   
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Νίκος Φιλντίσης 
 
(Η νύχτα)  
 
«η νύχτα δεν είναι 
οι αστροφαγωµένες κουβέρτες των Νεκρών Ποιητών 
µία κλωστή Σελήνη, που περνάει µε βία µέσ’ απ’ το µάτι µιας υψωµένης βελόνας 
ούτε κι η άµαξα της Κυδίππης απάνω στους γυµνούς, τους πουπουλένιους ώµους 
 
έλα, µη φοβάσαι 
 
είναι απλώς 
ένα µαύρο άροτρο 
κι έχει µονάχα ένα δόντι 
για υνί 
 
βάλ’ το στο µαξιλάρι σου 
βάλ’ το από κάτω 
για να δεις 
 
θα οργώνει το σκοτάδι 
µέσα µέσα 
µέχρι να µαλακώσει 
ώσπου θα γίνει πλαστελίνη 
για να παίζεις 
 
πού και πού 
θα δεις µες στην ολονυχτία 
κάτι από την αγάπη του να πιτσιλάει τον τοίχο 
και εκείνες τις κοφτερές εκλάµψεις 
κάθε φορά που η αµφίβια αιχµή θα αναδύεται 
να σου χαµογελάσει» 
 
µα πώς αλλιώς να γίνει; 
αφού ζητάει παραµύθια το σκοτάδι 
                    όσο είναι ακόµα παιδί  
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Κατερίνα Ηλιοπούλου  
 
Η βάφτιση 
 
Ο άνθρωπος ερχόταν από το τέλος του δρόµου κουτσός.  
Καθόταν στο πεζούλι όµως όχι σα να κάθεται αλλά σα να ζει εκεί όπως ένα µύδι στο 
βράχο του.  
Aθόρυβος, κολληµένος, αποµυζώντας τον αέρα, µε ένα µπουκάλι µέσα στην τσέπη. 
 
Έξαφνα έπιανε ένα αδιάκοπο µουρµουρητό. 
Ένα δύο τρία δέκα διακόσια ενενήντα, εκατοµµύριο φώναζε (εκστασιασµένος) 
εκατό εκατοµµύρια δισεκατοµµύρια χιλιάδες δισεκατοµµύρια. 
Οι ακολουθίες των αριθµών τον φιδογύριζαν  
ολόκληρη η ύπαρξή του κατακλυζόταν από το άπειρο.  
Η γενναιότητά του ήταν ασύλληπτη.  
Δοκίµαζε ξανά και ξανά κάθε µέρα αυτή την αναµέτρηση. 
 
Καθόµουν δίπλα του και µετρούσα αστέρια πέτρες φύλλα λέξεις. 
Όταν έφτανε στα πολύ ψηλά νούµερα τον κοιτούσα µε κοµµένη την ανάσα. 
Πεντακόσια τρισεκατοµµύρια φώναζε µες στην ερηµιά γεµάτος αγωνία.  
 
(Μια φορά κάθε τοπίο και ολότελα, εκδ. Μελάνι, 2015)  
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Μαριγώ Αλεξοπούλου 
 
Μια νύχτα µε τον Σεφέρη 
 
Είδα τον Σεφέρη στον ύπνο µου 
να µ’έχει αγκαλιά (στο µονόκλινο κρεβάτι µου). 
Το πρόσωπό του µου ’δινε κουράγιο. 
Ήταν χοντρούλης και αµίλητος. 
Φοβόµουν πως θα ξυπνήσει ο πατέρας µου 
και θα µε πιάσει στα πράσα  
να κοιµάµαι µαζί του.  
Του ψιθύρισα τον πρώτο στίχο ενός ποιήµατός του: 
«Καπνίζω χωρίς να σταµατήσω απ’το πρωί». 
Του παραπονέθηκα για το επίθετό µου, 
ότι είναι µακρύ και άσχηµο. 
Μου είπε µονάχα: 
«Σ’αγαπάει πολύ, εσένα σ’ έχουν αγαπήσει πολύ». 
 
(Πιο γρήγορα απ’ το φως, εκδ. Κέδρος, 2000) 
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Χάρις Κοντού 
 
(Εκείνο το ποίηµα…)  
 
Εκείνο το ποίηµα ήταν γραµµένο 
Από έναν ποιητή που είχε τα µάτια του ανοιχτά  
σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις 
Του άρεσε να ταξιδεύει στη Μελβούρνη για καλοκαίρι 
Και το Πάσχα να διαλύεται στα γέλια µε την κόρη του 
Την Σόνα… 
Είχε σαν να λέµε φλέβα ποιητική 
Είχε φλέβα κόκκινη και κόκκινη η πόλη που ζούσε 
Αυτή η πόλη δεν ήταν στο µυαλό κανενός  
Μα υπήρχε ζωντανή και πολυδιάστατη. 
Τα πλοία έφευγαν το πρωί και γύριζαν το απόγευµα 
Κι έτσι οι γυναίκες των ναυτικών ήταν χαρούµενες και ζωντανές 
Και τα παιδάκια έτοιµα για παιχνίδι µετά το σχολείο. 
Η πόλη αυτού του µατωµένου κάπως άντρα ποιητή 
Ήταν στο όνοµα περίεργη: Γαλάξια. 
Ήταν µια πόλη περιέργως όλο θάνατο και δίψα, 
Αλλά κάπου σε κάτι στενοσόκακα  
χωρούσε και η σαρκική απόλαυση 
Και οι οργασµοί των γυναικών. 
Ο ποιητής της πόλης συχνά  
καθόταν µαζί µε την  µικρή του κόρη 
Σε ένα παγκάκι και συζητούσαν για το παρελθόν 
Το αδέρφι του κοριτσιού που έζησε και πέθανε πριν αυτή γεννηθεί. 
Ήταν ένα θλιµµένο και ταυτόχρονα δροσερό παιδί 
Με την χαρά στο ζώδιο θλίψη. 
Περιέργως ένα αθεράπευτα µελαγχολικό αγοροκόριτσο 
Ένα πατηµένο τριανταφυλλάκι 
Γαλάζια κουβέρτα 
τρέχει στα στενά σοκάκια της πόλης 
 
 
	  


