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ΚΑΣΤΙΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

Β΄1 



1. Η ΦΥΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΜΝΗΜΗ 

 

Η φύση έχει μνήμη με σύννεφα μπλάβα 

με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγαριού 

στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν  

όταν υμνούσα τον Σεπτέμβρη  

κι απ’ τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του 

είχα δει ν’ αναδύονται τα πιο ωραία  

σώματα της αγάπης μου. 

 

Ήταν αυτή η ψύχρα  

αυτή η θολή καθαρότητα 

κι ένα γλυκό φωτοστέφανο  

τριγύριζε τα πρωινά ψάρια  

στον μαρμάρινο μπάγκο. 

 

Ο αέρας ύφασμα  

με τέλεια εφαρμογή 

η μυρωδιά του γιασεμιού  

λες κι ήταν προσωπικό μου χάρισμα  

λες και με αφορούσε κι εμένα  

η ωραιότητα  

 

Η αγάπη έχει αξία συλλογική  

τα τόσα πρόσωπα είναι ένα  

μες το γαλάζιο  

κι η συμβολή τους συμβολική  

της εποχής το γύρισμα  

στον τρύγο  

στο πλύσιμο των βαρελιών  

δίπλα στη θάλασσα  



στα μαύρα σακιά με κοπριά  

ακουμπισμένα στην πόρτα μου  

σαν κακοί οιωνοί. 

 

Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη  

φοράει το ίδιο φως  

σε κάθε επέτειο  

κρατάει το ίδιο κλαρί  

με τα λαχανιασμένα φύλλα  

στην εκθαμβωτική πτώση τους.  

 

Γιατί εγώ άσχημα θυμούμαι  

βλέπω μόνο σταγόνες πίκρας  

στα χείλη μου που τα’ σχιζε  

η χαρά  

και σημάδια αλλοίωσης στα μέλη  

ανθεστήρια θανάτου. 

 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

 



2. ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  

 

Πουλιά στα χίλια χρώματα  

των ενθουσιασμών, 

ελαφρά καλοκαίρια 

Στέγες κοντά στον ουρανό μόλις  

που αγγίζουνε.  

Θ’ αδειάσουμε τη στάμνα  

θα γίνουμε γλαυκοί  

δωρητές του πελάγους. 

 

Οδυσσέας Ελύτης, Προσανατολισμοί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  

 

Τα ονόματα των δέντρων,  

τα ονόματα των χόρτων,  

δε μου είναι και πολύ γνώριμα  

ούτε τα ονόματα των εντόμων και των πουλιών – τα ξέχασα όλα. 

Μ’ αδύνατη μνήμη και τη βοήθεια λίγων γνώσεων, 

κοιτάζω τα φυτά στο χωράφι, δείχνω τις σοδειές,  

φωνάζω τα πουλιά… Η φύση δεν απαντά. 

 

Πολύν  καιρό πέρασα χωρίς όλα αυτά.  

Και σήμερα το πρωί είδα απ’ τη σκαμμένη γη 

να σηκώνεται ξαφνικά στον ουρανό κάτι σαν κορυδαλλός  

( κορυδαλλό δεν το λένε; )  

Δεν υπάρχει δέντρο, χόρτο, πουλί, έντομο, ούτε τίποτ’ άλλο πια.  

Έχω γεμίσει κενά της μνήμης  

Με Μόρι, Νογκούτσι, Αγιουκάβα και με άλλα τέτοια ονόματα ποιητών. 

 

Ονό Τοσαμπούρο  

 

 



4. ΑΓΡΙΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  

Παράξενα πλάσματα  

αμετανόητα  

να γράφουν με σπασμένα δάχτυλα 

να τραγουδούν με κομμένο λαιμό  

 

παράξενα πλάσματα  

ασυμβίβαστα  

ταχυδρομικά περιστέρια  

σε χώρα κυνηγών  

μικρά θερμαντικά σώματα  

στην  επικράτεια των πάγων  

 

μαντατοφόροι μιας αθωότητας  

που αιώνες τώρα  

αναπέμπει νότες μουσικής  

σ’ ένα χαμένο ουρανό  

 

μικρά δακρυσμένα αδέρφια  

άγρια φυτά στην έρημο του κόσμου  

 

Τόλης Νικηφόρου, Φλόγα απ’ τη στάχτη, 2017 

 

 

 



5. ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  

 

Ω σώμα του καλοκαιριού, 

γυμνό, καμένο 

φαγωμένο από το λάδι και από το αλάτι  

σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς  

μεγάλο ανέμισμα της κόμης λυγαριάς  

άχνα βασιλικού πάνω από το σγουρό εφηβαίο  

γεμάτο αστράκια και πευκοβελόνες  

σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας!  

 

Οδυσσέας Ελύτης   

 


