
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ
από ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗ

Και αρχίζουμε με το ποίημα «ΑΝΤΙΟ»:

Δεν είναι τα παραμύθια
που αιχμαλώτισαν τα παιδικά αυτιά μου για πάντα
Δεν είναι οι λέξεις που αλυσσοδέθηκαν
την ώρα που τις πρόφερα

Δεν είναι τα μολυβένια στρατιωτάκια
που μ’ εκτελούν 
την ώρα που ξαπλώνω,
μήτε οι φάροι που πλανέψανε 
τους πόθους του μυαλού μου

Είναι μονάχα το λαγήνι του θανάτου
ανάμεσα στα πόδια μου σπασμένο
που δεν μπορώ να πιω
χωρίς να γονατίσω.

     Μάλιστα, φίλε Χαλιακόπουλε Γρηγόρη. Δημοσιογράφε, ποιητή, πεζογράφε,
θεατρικές συγγραφέα, στιχουργέ, δοκιμιογράφε, κοινωνικέ αναλυτή. Έχεις γράψει
τις ποιητικές συλλογές: μα είναι καλύτερο ν’ ανέβεις εδώ, να μας τα πεις ο ίδιος.
Να σε γνωρίσουμε. Παρακαλώ: 

- Οι  στίχοι  σου  είναι  από  την  συλλογή  Αντικέρ  Ιδεών.  Ποιες  άλλες
ποιητικές συλλογές έχεις εκδώσει?

- Ο  Κώστας  Ερανιώτης  έχει  πει  ότι  είσαι  πλούσιος  σε  «λεκτικό
μετάλλευμα». Πώς το δικαιολογείς; 

- Λέει επίσης ότι η πνευματική δραστηριότητά σου είναι «πολυσχιδής
και κατακλυσμιαία». Πώς τα προφθάνεις όλα αυτά;

- Κάνε μας την χάρη να μας απαγγείλεις ένα ποίημά σου!
- Ποιο τραγούδι σου από τα δέκα του δίσκου «Κάθε που βραδιάζει» το

θεωρείς φιλιατρινό;
- Ο τόπος καταγωγής παίζει ρόλο στο ποιητικό σου γίγνεσθαι;
- Επειδή  η  βραδιά  είναι  ποιητική,  θ’  αλυσοδέσω  το  διαβολάκι  που

τριβελίζει  τη  γλώσσα  μου.  Να  μιλήσω  για  το  θεατρικό  και
πεζογραφικό  έργο  σου.  Άλλοτε  και  μ’  ένα  καινούριο  βιβλίο  σου.
Γρήγορα όμως. Σ ‘ ευχαριστούμε Γρηγόρη

                                               (Μουσική)

     Ανεβαίνει το φεγγάρι, πορεύεται αδιάφορα. Ωστόσο, οι ποιητές το κοιτούν
μαγεμένοι  κι  αναρωτιούνται:  Πόσα  δευτερόλεπτα  βαστάει  η  Πανσέληνος;
Μήπως είναι φενάκη;



     Θέλεις λίγο, θέλεις βαστάει πολύ, η Πανσέληνος θέλγει τους ποιητές. Και
τους εραστές και τους απέλπιδες. Κυρίως αυτούς που είναι αλαφροϊσκιωτοι.
Αλαφροϊσκιωτος ποιητής, αλλά γνήσιος, με καθαρά τα ποιητικά του καράτια,
είναι και ο ποιητής που μας έγραψε: (Βιβλίο «Φιλντισένια» σελ. 20 -21)

Πότε Βυζαντινή πότε Αλεξανδρινή
Σε είδα στην άκρη της αυλής μου που ‘ναι στο Καστελλόριζο
Μιλούσες στη μνήμη μου, με τη γλώσσα των αγαλμάτων!
Ήρθα στα καλά λόγια σου: Πού έτρεχες; Πού γύριζες;
Τρελή κι αλόγιστη βιάστηκες να προσπεράσεις τον καιρό.
Άλλοι σε μακαρίζαν, άλλοι αμνό του λύκου, αμνό του μαχαιριού σε 
τάζανε.

Χολή και όξος σε ποτίζαν, Φιλντισένια μου,
Κι εσύ το ‘κανες μέλι.

Ποιος θυμάται και δεν κλαίει τα ματωμένα βράδια
Τους αδικοσκοτωμένους αδερφούς
Και πώς να λησμονήσω, Φιλντισένια μου, 
Όταν φίλοι και μησακοί σκέπαζαν τις πληγές σου
Μ’ ένα ίσκιο φορτωμένον την αλμύρα
Πισώπλατα μαχαίρια σφράγιζαν τα χείλη σου.

Ένα άσβηστο καντήλι καίει στη μνήμη σου, αδερφή, 
Γιατί η θυσία του αδικοσκοτωμένου δεν πάει χαμένη
εκεί που έπεσε κρατώντας μια ιδέα ζωντανή
γεννιέται ένας άλλος.
Γιατί όσο άδικο αίμα κι αν χυθεί αδερφή
Φτάνει κάποτε ο καιρός ν’ αποδοθεί το δίκιο.

      Φτάνει και για σένα ο καιρός να σε γνωρίσουμε, αλαφροϊσκιωτε ποιητή
Αντώνη  Γιαννόπουλε. Από το 1984 έως το 2007 έξι οι ποιητικές συλλογές
σου,  οι  ποιητικές  θυγατέρες  σου.  Η  πρώτη  έπαιζε  στη  «γειτονιά  των
βιολιστών». Η δεύτερη είχε «ψυχόπλαστες εαρινές νύχτες στην αίσθηση». Η
τρίτη  έκανε  «κρυφές  ομολογίες».  Η  τέταρτη  έφτιαχνε  «το  πορτρέτο  ενός
ποιητή». Η πέμπτη είχε «ποιήματα με την Άνοιξη». Η έκτη, η ακριβότερη,
ήτανε φιλντισένια».
    Έλα Αντώνη Γιαννόπουλε να σε γνωρίσουμε. Να σε χειροκροτήσουμε. Να
σου  πούμε  εύγε.  Που  είσαι  ένας  καταξιωμένος  ποιητής!  Με  βραβεία.  Με
διακρίσεις. 

- Πώς άρχισες να γράφεις; 
(Σειρά ερωτήσεων) και (Απαγγελίες των ποιημάτων του)

     Φίλε Καπελούζο Κώστα κρατώ τέσσερις από τις περισσότερες ποιητικές
συλλογές σου. Σε ξέραμε από ποιήματά σου που δημοσίευες σε περιοδικά.
Σε ξέραμε από βραβεία που είχες παρμένα σε ποιητικούς διαγωνισμούς. Σε



ξέραμε  μέλος  της  Π.Ε.Α.  Έλα  απάγγειλέ  μας  ένα  ποίημά  σου  να  σε
γνωρίσουμε καλύτερα.
(Απαγγέλλει το ποίημα) Εύγε!
       Ο Κώστας Ερανιώτης στο βιβλίο του Δοκίμιο Φιλιατρινών Ποιητών σε
λέει  πληθωρικό  δημιουργό.  Και  λέει  ακόμη  πως  τραγουδάς,  στοχάζεσαι,
νοσταλγείς,  μαστιγώνεις,  οραματίζεσαι.  Και  κάποιος  άλλος  σε  λέει  λυρικό
ιδεαλιστή. Εσύ τι λές;
Πώς άρχισες να γράφεις στίχους;
Έχει μεταφραστεί το έργο σου;
Σε ποια λογοτεχνικά σωματεία ανήκεις;
Τι προγραμματίζεις για το ποιητικό αύριο σου;

(Απαγγελία ποιημάτων του)
ΜΟΥΣΙΚΗ

      Σήμερα κρατώ στα χέρια μου τέσσερις (4) ποιητικές συλλογές: την
συλλογή   «Ερωτικός  Ύμνος»,  την  συλλογή  «Της  πατρίδας  μου»,  την
συλλογή «Θραύσματα μνήμης» και μια δίγλωσση συλλογή σε ελληνικά και
γαλλικά με τον τίτλο «Δώδεκα ποιήματα».
Παλιότερα  είχες  εκδώσει  τη  «Λύρα  του  Απόλλωνα»,  την  συλλογή  «Της
Ψυχής μου Αποκρίσεις»,  την  «ALTER EGO»,  τα  «Σκόρπια Φύλλα»,  την
«Αποχαιρετισμός στη Μάνα μου», τα «Πέτρινα Χρόνια». 
       Από το βιβλίο σου «Ύμνος Ερωτικός» επίτρεψέ μου να απαγγείλω από
την σελίδα 17 τους στίχους: «Μεσοπέλαγα φτερουγίζει ο πόθος σου/όπως ο
γλάρος  μέσα  στο  πλάνο  όνειρο.  Κι  αστράφτει  σαν  τον  ήλιο/η  ψυχή  σου
ασάλευτη.  Στη  γαλήνη  της  αυγής/καταμεσής  του  κάμπου/στο  φτενό
πετρόχωμα  της  μάνας  γης/με  το  σφυγμό  ακέριο  στη  μεσημεριάτικη
ώρα/μυστικά κι ανάλαφρα/μ’ ένα λιτό τραγούδι αφιερωμένο στην αγάπη.»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
       Άκουγα ότι  μελοποιούνται  και  κυκλοφορούν δίσκοι  με στιχουργικά
αριστουργήματα του Βασίλη του Παπαδόπουλου.  Περνούσε ο καιρός και
δεν είχα αξιωθεί να γευτώ εκείνη τη νοστιμιά και να βάλω το δάχτυλό μου
στο τύπο των ήλων. Μέχρι που μου δόθηκε μια κασέτα με τραγούδια που τα
στιχούργησε ο Βασίλης. Τα άκουσα όλα στην ερημιά: ταξιδεύοντας σε βουνά
και σ’ ακρογιάλια. Έμεινα ενεός. 
      Τα  στιχουργήματα  του  Βασίλη  είναι  μια  ποίηση  καθαρόαιμη.  Μια
διάλυση  πυκνής  ομορφιάς  σε  πέντε  σταγόνες  υδροκυάνιο  και  μέλι.  Σου
έγραψα ένα κείμενο υμνητικό θεωρώντας χρέος μου και εξοφλητέα βαριά
οφειλή μου. Στο έδωσα, ζητώντας συγχώρεση για την αθέλητη άγνοια που
είχα για το έργο σου. Ακούστε πώς στιχουργεί:

Μ’ ένα κουτάλι στη φωτιά/και μια βελόνα
κάνουν θυσία δυο παιδιά/στον Παρθενώνα
Όσο πίνουν ανεβαίνουν/κι όσο πάνε χάνονται
τα σκαλιά που κατεβαίνουν/ούτε που αισθάνονται
Μ’ ένα κουτάλι σαν φωτιά/και μια βελόνα
κάνουν θυσία τα παιδιά/στη Βαβυλώνα
Όσο πίνουν ανεβαίνουν/κι όσο πάνε χάνονται



τα σκαλιά που κατεβαίνουν/ούτε που αισθάνονται
Σ’ ένα σπίτι δίπατο/στο Μεταξουργείο
πήγαινε περίπατο/ετών είκοσι δύο

      Τέτοιο  μετάξι  πίκρες δεν είχα ξαναγευτεί  ακούγοντας τραγούδια με
στίχους σοφά μαστορεμένους από καταξιωμένους ευτήχες του είδους κι από
βαριά πολύ βαριά ονόματα.
      Εύγε Βασίλη. Ανέβα με όλα τα φιαλίδια υδροκυανίου στην τσέπη σου, με
όλα τα στιχουργήματά σου. Έλα να σε γνωρίσουμε. Να σε καμαρώσουμε.

(Ερωτήματα
Απαγγελίες στίχων του
Τραγούδια)

      Έχω στα χέρια μου το CD «Ελλάδα γειά σου». Εδώ τους στίχους σου
τραγουδούν  οι:  Διονύσης  Σαββόπουλος,  Αντώνης  Ρέμος,  Ελένη  Βιτάλη,
Θέμης  Αδαμαντίδης,  Ευδοκία  και  οι:  Παπακωνσταντίνου,  Βοσκόπουλος,
Μανώλης Μητσιάς,  Γλυκερία,  Αντώνης  Βαρδής,  Σαράντης  Σαλέας,  Νίκος
Αλιάγας, Βαγγέλης Κονιτόπουλος. 
        Τι τιμή για τον τόπο, μια στιχουργία δική σου να τραγουδιέται από
τόσους άξιους εκτελεστές. 

 
     Να ζητήσουμε συγνώμη από την Γεωργοπούλου – Γεωργούλια Μπία. Το
σαβουάρ βιβρ αγνοήθηκε. Έτσι δεν προηγήθηκαν οι κυρίες. Πανσέληνος –
φαγωμένη στην άκρη απόψε - και οι διαταραχές επιτρέπονται.
      Με τη συλλογή «λουλούδια και χρώματα» εμφανίστηκε στον αστερισμό
της  ποιήσεως  η  Μπία.  Κι  εμείς  με  σημαιοφόρο  το  Νίκο  το  Μαραγκό
απορούσαμε για την σιγή των γυναικών. Μας είχε ξαφνιάσει η παρουσία της
δεκατετράχρονης Αλέκας Πλακονούρη σε πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό
όπου και βραβεύτηκε. Και να σήμερα μια πλειάδα φανερών και μια πλειάδα
αφανέρωτων ποιητριών. Σημαιοφόρος η Μπία.
     Ας την  γνωρίσουμε  λοιπόν.  Ας  μας  μιλήσει  η  ίδια για  τις  ποιητικές
ανησυχίες της κι ας γευτούμε το μέλι μιας γυναικείας ποιητικής ευαισθησίας.
Ελάτε Μπία. 

Ερωτήσεις
Απαγγελίες

Αγαπητή Μπία
Το  δρόμο  που  άνοιξες  ακολουθούν  πολλές  φιλιατρινοπούλες.
Ευελπιστούμε  ότι  ο  ίσκιος  της  Πολυδούρη  έχει  αφήσει  ερεθιστικά
ποιητικά μόρια που θα παρακινήσει κι άλλες πολλές.

     Και στη συνέχεια: Μια καινούρια σοδειά ποιουσών γυναικών. Κι ανάμεσά
τους η Πέρσα Παπαθεοδοσίου. Γονιδιακή η παρόρμηση. Γιατί κι ο Βασίλης
έγραφε. Κάπου ανάμεσα στην πολιτική και την επαγγελματική προσήλωση
σίγασε. Κι είχε τόσα να πει. Και τα έλεγε σταράτα κι ωραία. Με ωμότητα
θέλγουσα.
      Να την όμως η Πέρσα. 



       Ακούστε τώρα μια αλλιώτικη ποιητική φωνή. Θα έλεγα οιμωγή. Θα
έλεγα  ένα  ποιητικό  S.O.S.  που  δημιουργεί  τεκτονικούς  σεισμούς  στην
ισορροπημένη  ευαισθησία  μας  και  απορρυθμίζει  τους  ασάλευτους  ή  και
δονούμενους δείχτες της ανθρωπιάς μας.

                               
 ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

Δηλητήριο
Πολυπόθητο δηλητήριο,
στάξε στην καρδιά μου
Και σαν βάλσαμο θα σε υποδεχθώ:
Με χαρές/με χορό/
θα σε κλείσω μέσα μου
Μόνο εσύ έχεις θέση εκεί…
Εσύ!
Με το γλυκό φαρμάκι να σκοτώσεις 
όλες μου τις ευαισθησίες
Τις ψεύτικες
Τις κακουργικές
που άλλοι αγαπούν, μα εγώ μισώ
Στείλτε μου άνθρωποι δηλητήριο
κι εγώ θα σας ευγνωμονώ.
Θα σας λατρέψω την ύστατη στιγμή
που θα με γιατρεύει. 

       
    Ποιος είναι που γράφει. Σε ποιον ανήκει αυτή η σπαρακτική κραυγή; σε
ποιόν άλλο; Στον Γιάννη Πετρόπουλο. Είναι από τη συλλογή «Τρίμματα»,
που συμπεριλαμβάνεται στο βιωματικό έργο «Γδάρτες ονείρων». Έργο που
γράφτηκε  μέσα  στη  φυλακή.  Εκεί  μέσα,  γεννήθηκε  ο  άλλος  Γιάννης.  Ο
φιλόσοφος,  ο  ποιητής,  ο  δραματουργός,  ο  ανθρωπιστής,  ο  πρωτότυπος
συγγραφέας.  Μας  έχει  δώσει  τα  έργα  του:  «Γδάρτες  ονείρων»,  «Το
τριαντάφυλλο», «Η σκέψη», «Το κάτεργο ανηλίκων», «Ο μελλοθάνατος».

 Θεέ μου, τι γεύση από σκουριά και μούχλα. Σκουριά και μούχλα της
φυλακής. Που ο Γιάννης την κάνει ποίηση. Ποίηση με κυκλώπειο μέγεθος.
Έργο κραυγή και διαμαρτυρία. Έργο απόσταγμα χάους. Έλα Γιάννη να σε
γνωρίσουμε, να μας πεις δυο λόγια.

Ερωτήσεις
Απαγγελία

(Εμείς Γιάννη θα έρθουμε στις 23 Αυγούστου το βράδυ στο θέατρο Κάστρου
Κυπαρισσίας στις 8 το βράδυ να μας διδάξεις με το μονόπρακτο έργο σου
«Το μέτριο». Έργο που γράφτηκε μέσα στα κάτεργα των φυλακών. Γιάννη
συνάνθρωπε. Γιάννη Προμηθέα δεσμώτη.)  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ



   Το ωραιότερο βιβλίο που διάβασα το περασμένο φθινόπωρο ήταν ενός
τσοπάνη:   του  Πέτρου  του  Πανταζόπουλου  από  χωρίο  της  Μεσσήνης.
Φαίνεται ότι ο θεός Πάνας και οι Δρυάδες νύμφες εμπνέουν τους ποιμένες
που δεν αρμέγουν μόνο κατσίκες αλλά αρμέγουν από τις θηλές της ποιήσεως
αγιάσματα και νηστεύσαντες ή και μη μας κοινωνούν.
    Μιλώ  για  το  Στασινό  Χρονόπουλο  Περιβολάρη  και  Αιγοτρόφο,
αρθρογράφο, σκεπτόμενο άνθρωπο και ποιητή. Όχι. Δεν έχει εκδόσει καμιά
συλλογή.  Σκορπίζει  τα  έργα  του  σε  εφημερίδες  και  περιοδικά,  διαβάζει
ιστορία, φιλοσοφία και λογοτεχνία, στουμπιέτα με τα περίεργα της γλώσσας,
μιλά  με  λεκτικό  καλλιεργημένο,  έχει  λαγαρισμένα  αισθήματα  και  συνεχώς
χαμογελά. 

   Ακούστε δυο ποιήματά του.
   Απαγγελία
   Στασινέ έλα να σε γνωρίσει η Πανσέληνος. Και εμείς.
   Ερωτήσεις. 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
    Ο φίλος μου Βασίλης Καλαμαράς εγκύπτει στο στίχο με γάντι χειρούργου.
Κόβει,  ράβει,  κάνει  πλαστικές  επεμβάσεις  επιδιώκοντας  το  εφικτό  της
τελείωσης. 
     Μεταφράζει ιταλούς ποιητές με περισσεύον το αίσθημα της ευθύνης. Ως
ποιητής εμφανίστηκε αργά, με βήματα διστακτικά, αλλά τα δείγματα γραφής
και δημιουργίας είναι με πρόσημο θετικό. Οι στίχοι του είναι καλά σμιλεμένοι,
με περίοπτα τα νοήματα και λέξεις από τις πιο ακριβείς.
     Να σε γνωρίσουμε Βασίλη, φαρμακοποιέ. Τα καλύτερα χάπια που δίνεις
είναι  τα  τρίμματα  από  μια  γιγαντιαία  αποθήκη  ιαμάτων  που  βασική  τους
ουσία  είναι  ποιητική.  Τόλμησε  και  δώσε  μας  ένα  βιβλίο.  Έστω  και
μεταφράσεις μαζί. 
     Έλα να σε γνωρίσει κι εσένα η πανσέληνος.
      Να σε γνωρίσουμε κι εμείς.

      
Ερωτήσεις
Απαγγελίες ποιημάτων του.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΗΛΕΑ

Θαμπωτικό το αγνάντεμα
Στου Επάνω Εγκλιανού
Το ξέφωτο
Της προαιώνιας καρποφόρας γης
Των Νηλειδών, 
Στη Χώρα.

Σύμβολο ελευθερίας και πολιτισμού,
Στην πόλη του Νηλέως, «Νηλήιο Πύλο»,



Το θρυλικό του Νέστορα,
Στο λόφο επάνω του Εγκλιανού,
Λαμπρό ανάκτορο.

Μοναδικό Μυκηναϊκό βασίλειο
Χωρίς κυκλώπειες οχυρώσεις.
Ηλιόβλητο, φιλόξενο, δυνατό.

Εκατοντάδες χρόνια
Ελάμπρυναν οι Νηλειδείς
Τη θεοσκέπαστη τούτη περιοχή
Της Χώρας, έως και τον ιστορικό
Του Ναυαρίνου Κόλπο,
Το Κορυφάσιο, την Τραγάνα
Μέχρι και τη χρυσή Περιστεριά.

Ο κύκλος όμως της ζωής
Για την Αρχαία Πύλο
και το απόγειο της ακμής της, 
Είχαν φτάσει στο τέλος τους.

Φωτιά και σίδερο
Από στεριά και θάλασσα.
Οι σκοτεινοί αιώνες
είχαν αρχίσει…

Η «Πύλος ημαθόεις»
Των Νηλειδών
Και του μελίρρυτου
Σοφού βασιλιά της Νέστορα,
Με τα γοργόφτερα καράβια,
Στους γραφικούς της όρμους
Αραγμένα
Και στ’ αμμολόφια της Βοϊδοκοιλιάς,
Έπαψε να υπάρχει.

Η λάμψη της όμως
Μας χάρισε
Τη Γραφή της:
Καρπός της αδιάσπαστης συνέχειας
Της Ελληνίδας γλώσσας
Χαραγμένη
Επάνω στις ψημένες πινακίδες.

Χιλιάδες χρόνια
Τώρα



Και η διαλεχτή του Νηλέα πόλη
Συνεχίζει να ζει, να εμπνέει,
Και ξέρει πάντα
Να τιμά
Όσους με ζήλο και υπομονή,
Τα’ άγια της χώματα φωτίζουν. 

    Ο φίλος μου ο Κώστας Ερανιώτης με τη ρωμαλέα ποιητική παρουσία
του  είχε  συγκινήσει  το  πανελλήνιο.  Φυσικά  και  τους  καλόκαρδους
συμπολίτες.  Πλειάδες  ποιημάτων  του  κόσμησαν  τα  ποιητικά  σαλόνια
εφημερίδων και περιοδικών. Οι ποιητικές συλλογές του έγιναν δεκτές με
αινέσιμους λόγους και ενθουσιαστικές κριτικές. Εμείς, οι συμπατριώτες
του, τον είχαμε σημαιοφόρο μας και δακτυλοδεικτούμενο μπροστάρη.
     Τώρα  τελευταία  ο  Ερανιώτης  μαγεύτηκε  από  τα  θέλγητρα  της
πολιτικής και σε καιρούς δίσεκτους ολόψυχα υπηρετεί τη ματαιότητά της.
έχει  αφήσει  τα  γιουκαλίλια  και  τα  σονέτα  διψαλέα  κι  εκείνα  δεν
αρωματίζουν την ζωή μας με τις ανθοφορίες που έπρεπε.
     Όπως έχει δηλώσει αναρρωνύει πολύ συχνά επιστρέφοντας στους
ανθώνες της ποίησης. Του ευχόμαστε ολόψυχα την καλή επιστροφή. Και
τον καλούμε να τον δει η πανσέληνος. 
Ερωτήσεις
Απαγγελίες

    Ανασέρνω απ’ τα παλιά ένα ποίημά του για να του θυμίσω με τι
ανόθευτη ευαισθησία και  καθαρό μάτι  έβλεπε τη ζωή και  τα δρώμενά
της. 

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΜΑΝΑ
Σε είδα μάνα/Μάνα αγρότισσα/στο αχυρένιο κρεβάτι/την ώρα της μεγάλης
δημιουργίας/με το βλέμμα στηλωμένο/στο εικόνισμα της Παναγίας.
Ο ουρανός στάλαζε βάλσαμο/στον πόνο τον γλυκό/ - λίγο φεγγαρόφωτο
από των κεραμιδιών τις χαραμάδες.
Η  μικρή  φλόγα  του  καντηλιού/τρεμόπαιζε  την  κάθε  σου  ελπίδα/στου
βλαστού σου την πρώτη ματιά/και μύρια σήμαντρα αναστάσιμα/μες στην
καρδιά σου το πρώτο κλάμα.
Κι άλλοτε πάλι μάνα/Μάνα αγρότισσα/σε είδα σιμά στη θεμωνιά/ανάμεσα
στα  στάχυα…/-τον  καρπό  της  γης-  δικό  σου  ν’  αποθέτεις  στάχυ/τον
ακριβό σου τον καρπό/στην αγκαλιά σου την πλατιά/σαν τον ορίζοντα του
κάμπου.
Τότε  τα  τζιτζίκια  δόξαζαν/το  κάρπισμα  της  γης/και  το  δικό  σου  το
κάρπισμα/κι ο ήλιος χρύσωνε μια νέα ζωή/και τα λουλούδια μύρωναν/μια
καινούρια ελπίδα.
Κι  ύστερα Μάνα,/Μάνα αγρότισσα,  σε βρήκα ακουμπισμένη/στον ίσκιο
της ελιάς να τρέφεις τον βλαστό σου/με τους χυμούς της αγάπης σου./Να
τον βυζαίνεις το γάλα της ζωής και της ειρήνης.



Κι ακόμη σε βρήκα στο χωράφι/να σπέρνεις στη γη/και στου παιδιού σου
την καρδιά/τα όνειρα.
Τις νύχτες πάλι σε βρήκα/χαμόγελο τον κάματο να κάνεις/συλλαβίζοντας
την αλφαβήτα της ζωής/με το γλυκό σου το νανούρισμα/και χάδι.
Με τη δική σου, Μάνα, την απλή/κι ασπούδαστη σοφία/της αγάπης.

    Λένε πως αν αφανιζόταν η Καινή Διαθήκη και διασωζόταν μόνο η
περικοπή της Σαμαρείτιδας, αυτή και μόνο αρκούσε για να θαυμάσουμε
το μεγαλείο της θεϊκότητας του Ιησού.
     Αν όλες οι ποιητικές συλλογές του Ερανιώτη χάνονταν, τούτο και
μόνο το ποίημα θα αρκούσε για να θαυμάσουμε το ποιητικό μεγαλείο του
δημιουργού.
     Κώστα Ερανιώτη οι Μούσες οι Ελικώνιες σε περιμένουν. Πέρα από τη
βαρβαρότητα  των  καιρών  και  τις  ματαιότητες  της  ακάρπιστης
παραμυθίας.
     Έλα και  μίλα  μας  σαν  Ποιητής.  Από τους  πρώτους  της  πόλης.
Παρακαλώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ομιλία για μένα και το έργο μου από τον Δήμαρχο Κώστα Ερανιώτη –
Κόλλια.
Τα δικά μου ποιήματα.

Οι εσπέρες του Αυγούστου

Τις ωραίες εσπέρες του Αυγούστου
νοσταλγημένο φεγγαρόφωτο με αγκυλώνει
και χάνω αίμα, παρότι νεκρός.

Ύστερα, αγρυπνώντας πονώ
και μαζεύω μοσχοβολήματα από τις πληγές μου.

Κάποτε κάποτε
αιωρούνται τα κουρέλια μου στο κενό
και ακολουθώντας τα πέφτω.

Πότε στα λυμένα μαλλιά μιας Μαγδαληνής
πότε στους μέσα μου πάμφωτους τράφους
πότε στους έξω μου νυχτωμένους γκρεμούς.

Ως κονιορτό πυρωμένο ο άνεμος με σηκώνει.

Και πίνοντας από το αίμα της ερημιάς μου



Βυθίζομαι στο επόμενο δάκρυ μου.

Τα πληγωμένα τραγούδια

Τα πληγωμένα τραγούδια
τη νύχτα κλαίνε.

Όταν οι πεθαμένοι σαλεύουν
σε όνειρο πολύ σκοτεινό
όταν χλωμιάζει το παιδικό μας φεγγάρι
και δεν βλέπουμε πού χάθηκε η άνοιξη.

Που οι μνήμες μας κρύβονται στα ερείπια.

Όμως εσύ φωσφορίζεις
όπως τα αγιασμένα νερά.

Όπως κάποια γερασμένα καράβια
που αναπλέουν τον Αχέροντα
κουβαλώντας ανάποδα τον καημό τους.

Και κάτω από κίτρινα φύλλα
κρύβει τους ασύλητους θησαυρούς της
η ερημιά μας.

Κι εμείς
ξαναψάχνουμε τις ζωές
που μας έγιναν ξένες
και δεν τις γνωρίζουμε. 

Από την ποιητική συλλογή «Το πένθιμο νυφικό της Αγαπημένης»

ΘΑ ΓΥΡΙΣΩ

Θα γυρίσω μια νύχτα τρελός
θεότρελος.

Τρελός θα γυρίσω.

Θα σε βρω στους γκρεμούς που πετάξαμε
το μεγάλο παιδικό μας φεγγάρι.

Θα φυσά από μέσα μας 
άνεμος που σκοτεινός
θα σηκώνει φύλλα ξερά



και όνειρα στραγγαλισμένα.

Θα σηκώνει και ξέφτια της παλιάς ομορφιάς σου
θα σηκώνει και της ζωής μου
τον άχρηστο κονιορτό.

Θα φοράς ένα πένθιμο νυφικό
και θα έχεις ένα μαύρο σημάδι στο μέτωπο
Κι εγώ θα σε λέω μύρο αμύριστο
και θα σε λέω και πάλι αγαπημένη.

Κι αν μπορέσω θα κάνω
την αγάπη μας θάλασσα

Στον αφρό της θα χτίσω εκατό πολιτείες ξανθές.
Με ξωκλήσια αραχνιασμένα, βυζαντινά,
θα σε πάω στις πέρα κοιλάδες
με τους πεθαμένους αγγέλους.

Ωστόσο, έχει στενέψει ο καιρός
και ο ουρανός έχει γίνει αδιέξοδος
Το μαράζι μας με ένα μαύρο φουγάρο
στον Πυριφλεγέθοντα μας ταξιδεύει.   

Είναι και ο κόσμος πολύ στενάχωρος.
Είναι όμως η καρδιά μας μεγάλη,
αλλά η αγάπη πουθενά δε χωράει.

Γι’ αυτό δε σαλεύουμε.

Μόνο μέρα νύχτα κοιτάμε
κατά πού πηγαίνουν τα πληγωμένα αποδημητικά,
ακόμη και νεκρά φτερουγίζοντας
κείθε να βρεθούν
Όπου ανασταίνονται οι πεθαμένοι.

Όλα έχουν αλλάξει

Ακόμη και το φεγγάρι το αποψινό
που αφήνει τα’ αποκαϊδια στον κόρφο μας.
Κι ακούγεται της ερημιάς μας το ουρλιαχτό
και κάποιο ξεθυμασμένο αλίμονο.

«Αλίμονο στους κόπους μας κρίμα στις δούλεψές μας»
Το γιοφύρι ποτέ δεν το χτίσαμε
αν και στεριώσαμε και σένα Αγαπημένη…!



Τώρα πια, ακόμη και το τσιγάρο
στα δάχτυλά μας αυτοκτονεί,
αφήνοντας στάχτη και μπούλμπερη.

Τώρα, ακόμη και ο στίχος πικρίζει
και τέφρα σκεπάζει τα ίχνη του.

Δεν έχω τι να σου δώσω, Αγαπημένη

Ούτε από της άνοιξης τις θηλές λίγο βάλσαμο
ούτε από της Παναγίας το εικόνισμα
ένα άγιο δάκρυ.

Ακόμη και από του Μάη τα αίματα
δεν μπορώ να σου δώσω
ένα κόκκινο
παρηγορητικό παραμύθι. 

Που το βλέπεις: Νυχτώνει νωρίς
και κρυώνω ο άμοιρος και όλο ψάχνομαι
και δε βρίσκω που πήγαν
και η ζωή σου και η ζωή μου.

Και πώς να αναστηθεί ο παιδικός μας αρχάγγελος
να παίξει στο φλάουτό του αστερισμούς
να παίξει κι όσα αφήσαμε κάτω από τις λωτιές 
κι όσα βάφτηκαν με το αίμα σου, Αγαπημένη.

Γι’ αυτό αν γυρίσω, θα γυρίσω τρελός.
Θεότρελος θα είμαι, αλλά θα γυρίσω. 
 


