
Μίλτος Σαχτούρης 

ποιήματα από τη συλλογή «Φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο» 

Τὸ μαρτύριο 

Μοσχοβολοῦσε τὸ φεγγάρι 

σκύλοι μ᾿ ἄσπρα λουλούδια στὸ 

κεφάλι 

περνούσανε στὸ δρόμο ἐκστατικοὶ 

κι ὁ δρόμος κάτω ἔφεγγε ἀπὸ 

κρύσταλλο 

καὶ μέσα φαίνονταν 

τὰ σφυριὰ καὶ τὰ μαχαίρια 

Μέσα στὰ χέρια μου ἔσπασα τὸ 

κρύσταλλο 

Καὶ τότε εἶδα τὸ κόκκινο τὸ σύννεφο 

νὰ μεγαλώνει ν᾿ ἀνάβει τὴν καρδιά 

μου 

καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ γκρίζο σὰν καπνὸς 

ν᾿ ἀδειάζει ἀπὸ μέσα μου νὰ φεύγει 

 

Ὁ στρατιώτης ποιητής 

  Δὲν ἔχω γράψει ποιήματα 

  μέσα σε κρότους 

  μέσα σε κρότους 

  κύλησε ἡ ζωή μου 

  Τὴ μιὰν ἡμέρα ἔτρεμα 

  τὴν ἄλλην ἀνατρίχιαζα 

  μέσα στὸ φόβο 

  μέσα στὸ φόβο 

  πέρασε ἡ ζωή μου 

  Δὲν ἔχω γράψει ποιήματα 

  δὲν ἔχω γράψει ποιήματα 

  μόνο σταυροὺς 

  σὲ μνήματα 

  καρφώνω

 

 

Τὸ ἀεροπλάνο 

Δὲν ἀγαπῶ τὸ ἀεροπλάνο 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

ἡ ὡραία γυναίκα ἀγαπάει τὴν πίσσα 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

Ἡ γυναίκα στάθηκε στὴ Μεγάλη Πόρτα 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

τὸ παιδὶ ἀπ᾿ τὸ Στενὸ Παράθυρο βγῆκε 

κι ἔμεινε μετέωρο στὸ Κενό 

 

Τέλειωσε τέλειωσε τὸ ἑκτόπλασμά μου 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

δὲ θὰ σᾶς ταράζω πιὰ μὲ τὰ ὄνειρά μου 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

Οὔτε ὅμως θὰ μὲ ξεσκίζετε μὲ τὰ 

σύρματά σας 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

δὲν ἀγαπῶ τὸ ἀεροπλάνο 

πάντα θά ῾χουμε ἀνάγκη ἀπὸ οὐρανό 

 

 



 

Ἡ Μαρία 

Ἡ Μαρία σκεφτικὴ ἔβγαζε τὶς κάλτσες 

της 

Ἀπὸ τὸ σῶμα της ἔβγαιναν 

φωνὲς ἄλλων ἀνθρώπων 

ἑνὸς στρατιώτη ποὺ μιλοῦσε σὰν ἕνα 

πουλὶ  

ἑνὸς ἀρρώστου ποὺ εἶχε πεθάνει ἀπὸ 

πόνους προβάτων  

καὶ τὸ κλάμα τῆς μικρῆς ἀνεψιᾶς τῆς 

Μαρίας  

ποὺ αὐτὲς τὶς μέρες εἶχε γεννηθεῖ 

Ἡ Μαρία ἔκλαιγε ἔκλαιγε  

τώρα ἡ Μαρία γελοῦσε  

ἅπλωνε τὰ χέρια της τὸ βράδυ  

ἔμενε μὲ τὰ πόδια ἀνοιχτὰ 

Ὕστερα σκοτείνιαζαν τὰ μάτια της  

μαῦρα μαῦρα θολὰ σκοτείνιαζαν 

Τὸ ραδιόφωνο ἔπαιζε  

Ἡ Μαρία ἔκλαιγε  

Ἡ Μαρία ἔκλαιγε  

τὸ ραδιόφωνο ἔπαιζε 

Τότε ἡ Μαρία 

σιγὰ-σιγὰ ἄνοιγε τὰ χέρια της 

ἄρχιζε νὰ πετάει 

γύρω-γύρω στὸ δωμάτιο 

 

 

 

 

Ὁ τρελὸς λαγός 

Γύριζε στοὺς δρόμους                           

ὁ τρελὸς λαγὸς  

γύριζε στοὺς δρόμους 

ξέφευγε ἀπ᾿ τὰ σύρματα                     

ὁ τρελὸς λαγὸς 

ἔπεφτε στὶς λάσπες 

Φέγγαν τὰ χαράματα                           

ὁ τρελὸς λαγὸς 

ἄνοιγε ἡ νύχτα 

στάζαν αἷμα οἱ καρδιὲς 

ὁ τρελὸς λαγὸς 

ἔφεγγε ὁ κόσμος 

Βούρκωναν τὰ μάτια του                     

ὁ τρελὸς λαγὸς 

πρήσκονταν ἡ γλώσσα 

βόγγαε μαῦρο ἔντομο                           

ὁ τρελὸς λαγὸς 

θάνατος στὸ στόμα 

 

Συμπέρασμα 

Ἡ γάτα ἦρθε σὰ φωνὴ ἀπὸ ἕναν ὁρίζοντα 

φοβισμένο 

ἔβρεχε καὶ πρησμένα ὄνειρα βογγοῦσαν 

ὀληνύχτα 

τὸ πρωὶ ὁ ἄνθρωπος πλύθηκε καὶ 

ξυρίστηκε ὅπως πάντα 

καὶ γύρω του χτυποῦσαν τὰ σφυριὰ  

ὅπως πάντα 

στὸ δρόμο καθὼς ἔβγαινε ἀπάντησε μίαν 

ἁγία ντυμένη στὰ βυσσινιὰ 

εἶχε πεθάνει πάνω στὸν τροχὸ πρὶν ἀπὸ 

ἑκατοντάδες χρόνια 

ὁ γαλατᾶς τὸν εἶδε καὶ τὸν χαιρέτησε 

ἔπειτα τὸν χαιρέτησε ὁ ταχυδρόμος 

κι ὕστερα τί ν᾿ ἀπόγινε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος 

τὰ ροῦχα του κυκλοφόρησαν  

σ᾿ ἐφημερίδες 

τὸ ἕνα του μάτι τὸ κρατοῦσε κι ἔπαιζε 

ἕνα μικρὸ κορίτσι 

μαῦρα αὐτοκίνητα μεταφέραν τὰ κομμένα 

μέλη του καὶ ἡ καρδιά του ἀερόστατο 

γελοῦσε στὸ κενό

 


