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Βαγγέλης Κυριακὸς 
 
Κοσμοθωριὲς 
 
 
 
 
Τὰ παιδιὰ 
 
Θά ’ρθουν κι ἀπόψε τὰ παιδιὰ νὰ μοῦ ὑποδείξουν τὰ λάθη μου.  
Θὰ κρατοῦν χρωματιστὲς σημαῖες καὶ ἄνθη ποὺ θὰ λιγώνουν·  
γλυκιὰ μέθη. Θὰ σχηματίσουν ἕναν κύκλο μεγάλο καὶ θὰ 
χορεύουν γύρω ἀπὸ μένα. Ξέφρενο χορό, ξεφάντωμα ὄμορφο, 
ὑγιές.  
Κι ὅταν ἀποκάμουν θὰ κάτσουν στὸ μεγάλο στρωμένο τραπέζι 
ποὺ θά ’χω ἑτοιμάσει μὲ κάθε λογῆς λιχουδιές. 
Στὸ κάτασπρο τραπεζομάντιλο θὰ καθρεφτίζονται οἱ ἀθῶες 
μορφές τους. Τοῦ θεοῦ οἱ μορφές. 
 
(Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ «Φύτρα Κρυφή») 
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Μοιάζεις μὲ μηλιὰ στὸν κῆπο… 
(Γύμνασμα ρίμας καὶ χαρᾶς) 
 
Μοιάζεις μὲ μηλιὰ στὸν κῆπο 
ποὺ ἀνθίζει, ὅλο ἀνθίζει, 
μὲ τοῦ ρολογιοῦ ἕναν χτύπο 
ποὺ τὰ δεύτερα γυρίζει· 
μ’ ἕνα πλοῖο μὲ σημαία 
ποὺ ἀγάπη τὸ φωνάζουν 
καὶ ἐκεῖ στὴν προκυμαία 
ἐπιβάτες, πόθοι μοιάζουν. 
 
Ξεκινᾶ γιὰ ἕνα ταξίδι 
στὰ νερὰ τῆς ἁγιοσύνης 
σκίζει, κοφτερὸ λεπίδι· 
σὲ ποιὸν προορισμὸ θὰ μείνεις; 
 
Ἡ ματιά σου μήπως μοιάζει 
λίμνη τῆς Κυρά-Φροσύνης; 
 
(Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ «Φύτρα Κρυφή») 
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Μονόλογος στὸ σπίτι τοῦ ξεριζωμένου 
  

 «Τὰ σπίτια ποὺ εἶχα μοῦ τὰ πῆραν. Ἔτυχε  
νά ’ναι χρόνια δίσεχτα· πόλεμοι χαλασμοὶ ξενιτεμοί[…]» 

«Κίχλη»- Γιῶργος Σεφέρης 
 
 
«Ἐδῶ ἦταν τὰ σπίτια μας, 
δὲν φεύγουμε. 
Τὸ φεγγάρι ἐδῶ καθρεφτιζόταν 
στὴν θάλασσα 
κι οἱ μέρες  
συναντοῦσαν τὶς ματιὲς τοῦ ἔρωτα. 
 
Ἐδῶ ἦταν τὰ σπίτια μας. 
Τὰ βράδια ποὺ μοσχομύριζε 
τ’ ἀγριοκυπάρισσο 
ἀνάδευε παλιὲς φωνές, 
τὶς ἀρχέγονες 
τῆς Ἰωνίας. 
 
Ἐδῶ ἦταν τὰ σπίτια μας· 
τὰ χάδια, οἱ ἀγρύπνιες, 
οἱ γέννες, τὸ μοχομυριστὸ ψωμί- 
μιὰ πανδαισία χρωμάτων… 
Ἐδῶ ἦταν! 
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…Τὰ σπίτια μας τὰ γύμνωσαν· 
πεισμώνουν. 
Δύσκολοι καιροὶ 
κι οἱ ἀνάλγητοι θηρευτὲς 
ψάχνουν αἷμα ζεστὸ  
νὰ τὰ ποτίσουν.» 
 
(Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ «Πατρίδες-Σμυρνη, ἕνα δάκρυ») 
 
 
₪ 
 
 
30 Μαρτίου 2005 
 
Ἀργά. 
Σιγή. 
Μόνο 
ὁ ἀγέρας 
σαρώνει. 
 
Κοιμοῦ ἐν εἰρήνῃ 
«σάπιο πιστεύω»! 
 
(Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ «Φύτρα Κρυφή») 
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Ἡ νύχτα 
 
Λυτὰ  
καρδιοχτύπια. 
Περιπλεγμένη ματαιότης 
σιγομουρμουρίζει στίχους 
ξελογιασμένων ἀσμάτων. 
Τὰ ἐλάφια κλαῖνε  
μὲς στὸ δάσος. 
 
Μωροπίστευτοι σφυγμοί· 
παραληροῦν ἀφρίζουσες 
εὐχές, 
θυμωμένες παραισθήσεις. 
Ἔνοχα χάδια, 
πικροδάφνης ὄνειρα. 
Μάτια πίσω ἀπ’ τὶς λέξεις 
λέξεις πίσω ἀπ’ τοὺς τοίχους, 
κριτσανίσματα ἐρώτων 
σιωπηρὰ σημάδια. 
 
Ἔγινε ἡ νύχτα  
ἀναλφάβητη 
ἀνάσα. 
 
 (Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ «Φύτρα Κρυφή») 
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Κοσμοθωριὰ 
 
Ὁ στεναγμὸς ἀκάθαρτος μᾶς ἔχει συνεπάρει 
εἶναι οἱ στιγμὲς ἀμάλγαμα πόνου καὶ ἠδονῆς· 
κρυμμένη ἡ ἀθωότητα ποιὸς θὰ τὴν πρωτοπάρει; 
Στὴν ἔνοχη μαρμαρυγὴ μένουμε ἀφανεῖς. 
 
Τοῦ κόσμου τὸ τριαντάφυλλο τὸ μάτωσαν καὶ στάζει 
μέσα στὸ μισοσκόταδο χαμένα ἰδανικὰ 
κι ὁ πόθος ὁ κατακλυσμὸς στὰ βράχια μᾶς ξεβράζει 
μᾶς ψιθυρίζει στὸ αὐτὶ τῆς νύχτας μυστικά. 
 
Ὁλόλαμπρη ἡ Ἄνοιξη μὰ τόσο ἀτιμασμένη 
τὴν βίασαν, τῆς χάλασαν τὴν Ἅγια παρθενιά, 
τὴν ἄφησαν στὸ σύθαμπο νὰ κλαίει ἀλαλιασμένη 
ζαρώνοντας, στὸν τρόμο της, σ’ ἀπόμερη γωνιά. 
 
Καὶ τὰ φιλιὰ δαγκώματα κατάντησαν καὶ πᾶνε 
στοῦ κόσμου τὸ κρηπίδωμα, στὴν πρώρα τῆς αὐγῆς 
ἀνόητα τὰ πλάσματα δὲν ξέρουν ν’ ἀγαπᾶνε 
καὶ σιγομουρμουρίζουνε ἀλήθεια ὑποταγῆς. 
 
Στῆς νύχτας τὸ μουρμούρισμα νύσταξαν τὰ τραγούδια 
κ’ οἱ φίλοι ἀποτραβήχτηκαν, δὲν κάνουν πιὰ γιορτές. 
Μαράθηκαν, ξεθώριασαν στὴ γλάστρα τὰ λουλούδια 
καὶ τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν μὲ νύχτες καὶ σιωπές. 



7 
 
 
Ἡ κηδεία τοῦ ποιητῆ 
  
                                    Μνήμη Μίλτου Σαχτούρη 
  
Θάψανε τὸν ποιητὴ 
παρ’ ὂλ’ αὐτὰ δημοσία δαπάνη. 
Λίγοι συνάνθρωποί του, 
συνοδοιπόροι, 
συνόδεψαν τὴν σορό. 
Δίχως πολλὲς 
τυμπανοκρουσίες. 
(Ἂν ἦταν κάποιος 
τῆς πολιτικῆς, τοῦ θεάματος 
ὅλοι θὰ παρευρίσκοντο). 
  
Ἀπ’ τὰ κανάλια 
οὒτ’ ἕνα πλάνο. 
Μόνο ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα 
ἀπ’ τὴν κρατικὴ 
τηλεόραση. 
Ἂν ἦταν κάποιος ἄλλος 
θὰ διέκοπταν 
τὴν κανονικὴ ροὴ τοῦ προγράμματός τους. 
Τώρα σιωπή. 
Ἂλλωστ’ ἕνας ποιητὴς ἤτανε μόνο!  
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Κρύο 
 
Ἀνεμπόδιστο κρύο, 
Αἱμορραγοῦν τὰ στήθη. 
Μ’ ἕναν καημὸ  
τὸ τίποτα ἐξυμνοῦν 
μ’ ἕναν πόνο σεπτὸ 
ἀνιχνεύουν τὸν θάνατο· 
μ’ ἕνα γέλιο-παιδὶ 
τρέχουν στὸν στίβο τῆς ἀπελπισιᾶς. 
Τόσες χαραυγὲς 
κι ἀκόμα δὲν μάθαμε τὸ μάθημά μας. 
Τόσα καλοκαίρια 
κι ἀκόμα τὸ σῶμα δὲν ζεστάθηκε! 
 
 (Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη συλλογὴ «Φύτρα Κρυφή») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Βαγγέλης Κυριακὸς 
 
   Ὁ Βαγγέλης Κυριακὸς γεννήθηκε τὸ 1975 στὴν Ἀθήνα.  
Ζεῖ στὸ Καπανδρίτι καὶ ἐργάζεται ὡς ἰδιωτικὸς ὑπάλληλος στὸ 
ὑποθηκοφυλακεῖο Μαραθῶνος. Ἀπὸ μικρὸς ἀσχολεῖται μὲ τὴν 
ποίηση.  
 

   Δημοσιεύσεις ποιημάτων του ἔχουν γίνει στὰ περιοδικά: «Ἲβυ-
κος», «Μανδραγόρας», «Νέα Ἀριάδνη» κ.ἅ.  
Διακρίσεις: Ἡ 1η τιμητικὴ διάκριση τοῦ δόθηκε ἀπὸ τὸν δια-
γωνισμὸ ποίησης ποὺ διοργάνωσε ἡ Βασιλικὴ Καλαχάνη στὸ 
Κιάτο Κορινθίας. 
   Ἔχει ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὸν στίχο γιὰ τραγούδια,  κάποια ἀπὸ 
αὐτὰ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ περιοδικὸ «Στιχόραμα». 
 
 
 

 

 


