
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ 
 
ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ 
 
Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται 
Την πατρική γη να φυλάξει,  
Το γενέθλιο αγέρι, 
Στο χώμα του να ανασαίνει 
Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται 
Και στους φίλους του πάει στολισμένος 
Που τα δέντρα του καλοκαιριού   
Του δίνουνε παχιά σκιά 
Και φωτιά το χειμώνα. 
 
Ευλογημένος που μπορεί  
χωρίς έγνοια να νιώθει 
Ώρες, ημέρες και χρόνια, 
Ότι φεύγουνε από πάνω του 
Απαλά στο κορμί του υγεία αφήνοντας 
Στο νου ειρήνη, τη μέρα γαλήνη 
Βαθύ ύπνο τη νύχτα 
Ξεκούραση και μελέτη 
Πλάι πλάι πάντα σε τέρψη γλυκιά 
Κι αγαθότητα που πιο πολύ ευφραίνει 
Με της ζωής τη σπουδή αξεχώριστη 
Πάντα αν είναι να ζήσω άγνωστος, 
 απαρηγόρητος, και άκλαυτος μονάχος,  
να πεθάνω, 
 Από τον κόσμο μακριά, 
 μα όχι πέτρινος, θα ποθούσα.  

http://hallofpeople.com/gr/bio/Pope.php


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 
«ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» 
 
Μα όλα είναι μέρη ενός εκπληκτικού Όλου 
Που έχει το Θεό ψυχή, τη φύση στρώμα 
Αλλάζει μέσα από όλα, πλην μέσα σε όλα 
Μένει ίδιο.  
Στη γη όπως στο αιθέριο μέγα θόλο, 
Φλογίζει μέσα στον ήλιο 
Και στην αύρα δροσίζει. 
Μέσα στα αστέρια λαμποκοπά  
και μέσα στα δέντρα ανθίζει, 
Μέσα από τις ζωές ζει, μέσα από τους χώρους 
Απλώνεται, κι όλο εκτείνεται δίχως να κομματιάζεται 
Και ενεργεί δίχως να σπαταλιέται,  
Πνέει μες στην ψυχή μας 
Και τη θνητή πληροφορεί ύπαρξη μας 
Σαν καρδιά σε μια τρίχα, τέλειο, ακέραιο 
Γι αυτό, ψηλό ούτε χαμηλό δεν είναι 
Μήτε μικρό ή μεγάλο 
Όρια βάζει, ενώνεται, ολοκληρώνει, 
ευθυγραμμίζεται με όλα  
 
  



 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ 
 

ΆΜΠΕΛΑΡΤ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΟΙΖΑ 
 
 

Αγαπητή Ελοίζα, Αγαπημένη μικρή, 
Ο κόσμος μικρή μου μεγάλωσε. 
Γέμισαν μπαλκόνια οι καμινάδες του Λονδίνου, 
προβοσκίδες τ' αραιά φώτα, 
 ρουφούν τις ανθρώπινες παραστάσεις. 
Μέσα στα θέατρα το κρύο είναι μια κρούστα 
και τα λόγια τη μαζεύουν κομμάτι-κομμάτι. 
Οι θάλασσες γίνανε πιο γρήγορες απ τα φουγάρα  
και τα λιμάνια πιο φωτεινά από τους φάρους. 
Μείνανε τ’ αστέρια μόνο από ψηλά να συγκρατούν τα ξένα, 
σα πινέζες καρφωμένες σε όσα έχω δει κι ήσουν εσύ μέσα. 
Σ’ ένα κελάρι γεμάτο αμαρτίες αραχνών,  
 μέσα στο σταχτί φως απ’ τις σχισμές 
 έχει μείνει η λογική μου, 
και τα κλειδιά που δίνουν νόημα στα περάσματα  
αρρώστησαν δίχως τη θέρμη σου.  
Και μαύρισαν και στράβωσαν, και με εγκλώβισαν μέσα. 
Ένας μικρός διακόπτης φωτός ο τρόπος που γελάς 
 κι όλα τα λόγια που χάθηκαν και τα ξέχασα 
τα γέμισα με δικά σου.  
Έτσι κάθετα είχα μάθει τη ψυχή σου,  
Κι έτσι οριζόντια τα δάχτυλα σου σαν δίνανε χάδι. 
Κι έμεινε ο κόσμος μικρή μου ν’ αλλάζει ορισμούς 



σα γυρνάς τα μάτια σου αλλού. 
Και σαν φεύγεις οι ανάσες αλλάζουνε το οξυγόνο με τον άνεμο 
για να επιβιώσουν στο υπόγειο δίχως τις λάμψεις σου. 
Κι ένα μικρό κλαδί φυτρώνει κάτω από τις χαραμάδες 
 και γιορτάζει μια Άνοιξη. 
Τόσο θερμή η σκέψη σου που λιώνει το χιόνι, 
πίνει και κελαηδάει,  
μαζεύει σπυρί-σπυρί την κάπνα από τις καμινάδες 
και τους σβόλους στοιβάζει να γίνουνε κουβέρτα. 
Τι όνειρα είναι οι τόποι που πλάι σε βρήκα 
και τι αναστεναγμός σαν ξυπνάω  
και πρέπει να συνεχίσω το όνειρο χωρίς εσένα. 
Έχω κάθε λάσπη κι υλικό να χτίσω την αλήθεια τούτη, 
τις φλέβες σου, τη χροιά σου, τα μάτια σου, 
το χρώμα από τα μαλλιά σου. 
Και μια μικρή έκρηξη που έστησα μέσα σε καντήλι  
και το φιτίλι έβαλα από το χρόνο,  
ποτέ να μη τελειώσει, ποτέ να μη με νοιάξει αν φανείς. 
Στο άγνωστο υπόγειο της οδού ενός βασιλέα  
σε περιμένω. 
Ο κόσμος θα αλλάξει μικρή μου εκατό φορές,  
και χίλιες μες τα πρόσωπα που θα περάσεις,  
μέχρι να με βρεις. 
Μα είναι τούτο το άρωμα που έμεινε μεταξύ μας  
κι η μυρωδιά ετούτη δε σβήνει από καιρούς, 
δε σβήνει από θάλασσες και κόσμους μακρινούς. 
Είναι το αμάγαλμα το δικό σου στη μέση της καρδιάς 
που σου έριξα με τον έρωτα κι είναι πια το δικό μας 
έτοιμο φυλαχτό. 
Όσα κι αν περάσουν μικρή μου, 
Είναι ένα τραγούδι που ηχεί στα σκοτάδια 



 Που συνεχίζω να μη στεγνώσουν τα χείλη 
Κι όσα ταξίδια κι αν χαλάσουν το προορισμό. 
Όλα τούτα γρήγορα θα τελειώσουν όπως άρχισαν. 
Με ένα βλέμμα από δύο και τέσσερα χείλη  
που γοργά ένωσαν. 
Όλα τούτα μικρή μου,  
έγιναν για ένα ακόμη φιλί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


