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Όλα όσα ζήσαμε, 

όλα όσα αγαπήσαμε, 

όλα όσα είπαμε δικά μας, 

θα επαναλαμβάνονται  

στην απουσία μας 

μ’ άλλους να τα ζουν, 

άλλους να τ’ αγαπούν, 

άλλους να τα λεν δικά τους.   



Ποιος θα μας 
ξαναδώσει εκείνο το 
Σαββατόβραδο  

που ’χε μπροστά του 
την Κυριακή;  

 
 

Κι ολάκερη η ζωή  

ένα Σαββατοκύριακο,  

ένα βιαστικό 
Σαββατοκύριακο. 

* 



Μας αχρήστεψαν τα όνειρα  

και καθήσαμε περίλυπα 

φθινοπωρινά σπουργίτια  

στη γυμνή μουριά  

και κοιτάζουμε. 



Ξαναδώστε μου την πρώτη ακατέργαστη μορφή, 

ξαναδώστε μου τ’ ανυπόταχτα μαλλιά που ξεχείλιζαν,  

ξαναδώστε μου ένα «όχι» των δεκαοχτώ μου χρόνων.  



Θα δεχόμουν  

να ξανάρχιζα τη ζωή μου 
απ’ την αρχή 

μονάχα αν θα περνούσε 
πάλι ο δρόμος μου  

απ’ την αγάπη σου. 



Το πρώτο φωνήεν της καρδιάς μου 
ήταν δικό σου 
το τελευταίο της σύμφωνο  
θα ’ναι δικό σου. 
 
 

 

Τα μάτια σου ανατρέχουν  
στις πρώτες πηγές του γαλάζιου. 
Τα μάτια σου ανατρέχουν  
στην προϊστορία τ’ ουρανού. 

* 



Κρατώ το φως  

της αγάπης σου  

και διασχίζω τη νύχτα 

κρατώ την πυξίδα  

της αγάπης σου 

και τακτοποιώ τα πελάγη. 

 

Εσύ τα παιδικά  

τα παραμύθια μου, 

εσύ το ψέμα μου 

κι η αλήθεια μου. 

* 



Η ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Θέλει παλληκαριά η ποίηση,  

θέλει μια άλλη παλληκαριά,  

δική της. 

 

Δεν θέλει τόλμη η ποίηση,  

δισταγμό θέλει,  

αμφιβολία θέλει,  

πολύ δισταγμό,  

πολλή αμφιβολία.  

 

Ποίηση, μικρό πουλί της ανοίξεως! 

* 

* 



Βρε παιδιά,  
γράφουμε στίχους εδώ πέρα, 
πιο σιγά, σας παρακαλώ,  
δεν ακούμε. 
Θα γίνει κάνα λάθος. 



Αρχίστε. Δεν έχουμε καιρό  

προφταίνουμε δεν προφταίνουμε 

ν’ αγαπήσουμε  

όσο πρέπει ν’ αγαπήσουμε. 



Με μια καρδιά  

που άλλα της λες  

και άλλα καταλαβαίνει. 

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ 

Φτάνει να μη σταματήσει 
μεσοστρατίς,  

φτάνει να μη μας τα 
παρατήσει μεσοστρατίς,  

φτάνει να μην απελπιστεί 
πριν απελπιστούμε. 

Κι η καρδιά 

ένα τηλέφωνο  

που χτυπά  

σ’  ακατοίκητο σπίτι. 

Περίεργο πράγμα η καρδιά. 
Όσο τη σπαταλάς τόσο 
περισσότερη έχεις.  

* 

* 



ΠΡΟΣ ΖΩΗ V 

Μη με παρεξηγείς, 
στίχους έγραφα. 

Ασφαλώς και ξέρω πως 
εσύ θα γελάσεις τελευταία! 

ΖΩΗ 

Δεν τη νοιάζει  

αν μας δυσαρεστεί. 

Ξέρει πως δε θα 
ξανασυναντηθούμε. 

Μην τη φοβηθείς τη ζωή,  
είναι πιο δειλή από εσένα,  
ντύσου πρόκληση,  
ντύσου θάνατο.  

* 

* 

ΠΡΟΣ ΖΩΗ 
(ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ) 

Πόσα «μάλιστα»  

μ’ ανάγκασες να πω, 
πόσα «μάλιστα» 
φορτισμένα «όχι»  

μ’ ανάγκασες να πω! 



ΖΩΗ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΙΙ 

Πότε σας υποσχέθηκα,  

πού σας ήξερα πριν; 

Εδώ πέρα γνωριστήκαμε. 

ΖΩΗ V 

Κάναμε λάθος  

και κατεβήκαμε μια στάση πριν. 

 

ΖΩΗ VIII 

Δεν έχει σημασία  

που δε σας βρήκε στο σπίτι. 

Θα περάσει και θα ξαναπεράσει. 
Έννοια σας.  

ΖΩΗ IX 

Έχει κι αυτή  

τα προβλήματά της  

έχει κι αυτή τις ευθύνες της,  

μην την παρεξηγείτε.  

* 

* 



Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΑΣ 

Επιμένετε να σας απαντήσει,  

μην του επιτρέπετε υπεκφυγές. 

Καμιά φορά  

ξυπνά ξαφνικά η συνείδηση, 

καμιά φορά  

πετιέται ξαφνικά επάνω. 

(-Πώς με πήρε έτσι ο ύπνος;) 

* 



* 

* 



Η ΦΥΛΑΚΗ 

Το χειρότερο δεν είναι 

που μ’ έκλεισαν σ’ αυτή τη φυλακή 

και πήραν τα κλειδιά κι έφυγαν, 

μα που δεν ξέρω ως πού φτάνει  

η φυλακή μου, 

που δεν ξέρω το περίγραμμά της, 

για να κάνω επιτέλους 

σαν άνθρωπος κι εγώ 

μιαν απόπειρα αποδράσεως. 





Ποιο «κράτος», κύριοι, ποιο «κράτος»; 

Σ’ αλλεπαλλήλους σωρούς «κρατών» πατάμε. 

Δεν καταλαβαίνετε πως με τεχνητά μέσα 

κρατάμε την Ιστορία στη ζωή; 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Χρόνια, σκλαβκιές ατέλειωτες -  
τομ πάτσον τζιαι τογ κλώτσον τους. 
Εμείς τζιαμαί: Ελιές τζιαι τερατσιές 
πάνω στορ ρότσον τους. 

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ  

Τι να σου κάνω;  

Εδώ πέρα που κάθησες,  

αυτά είχες, αυτά έχεις κι αυτά θα ’χεις. 

* 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΟΣ ΑΓΓΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ 

Όχι προς Θεού από δυο φορές!  

Αφήστε κι άλλους! 

* 



ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ 

Όταν διάβασα την ιστορία σου 

το βράδυ είχα πυρετό. 

* 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

Εκείνο τ’ «όχι» δεν το επανέλαβε η ηχώ,  

ήταν πολύ βαρύ για να το μεταφέρει. 

                    * 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 

Κι η Ελλάδα τελευταίος θάμνος στον γκρεμνό 

να τον αρπάζει η λευτεριά να κρατιέται.  





ΠΟΙΗΣΗ 

Κι εκεί απέναντί σου οι λέξεις 

να σε προκαλούν,  

κι εκεί απέναντί σου οι λέξεις 

με τις αθέατες όψεις τους, 

με το δεύτερο και το τρίτο στρώμα τους,  

απύθμενες, απερίγραπτες, ασύλληπτες, 

χωρίς προέλευση, χωρίς ρίζες,  

εκτός γραφής. 



ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 

Όταν εκείνοι σωπαίνουν 

αναστέλλει το βήμα της  

η άνοιξη 

όταν εκείνοι σωπαίνουν 

αναθεωρεί τις προδιαγραφές της 

η ζωή,  

ζητεί νέες οδηγίες. 



Έλληνες ποιητές 

Ελάχιστοι μας διαβάζουν, 

ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας, 

μένουμε αδικαίωτοι κι αχειροκρότητοι 

σ’ αυτή τη μακρινή γωνιά, 

όμως αντισταθμίζει που γράφουμε 

Ελληνικά. 









Βάλτε μου για κάθε ενδεχόμενο  

μια πένα κι ένα κομμάτι χαρτί  

στο φέρετρό μου. 











http://montisfoundation.com/index.php   

http://www.costasmontis.com/index_gr.html  

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/lexi/152/lexi15
2.html (Η λέξη, τχ. 152, Αφιέρωμα στον Κώστα 
Μόντη, Ιούλιος – Αύγουστος 1999) 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/
67929  

http://poihtikhalitheia.wordpress.com/category/
κώστας-μόντης/  

Βασικές πηγές φωτογραφιών 

    {επιμέλεια παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος  
τελευταία τροποποίηση:  30/3/2016} 
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