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ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ 
Kuro Siwo1 

 
Η δύσκολη αλλά γοητευτική ζωή των ναυτικών αποτελεί το αυτοβιογραφικό υλικό των ποιη-

µάτων του Ν. Καββαδία. Στο «Kuro Siwo» τα στοιχεία αυτά διαπλέκονται γύρω από µια µακρινή ερω-
τική µορφή, η µνήµη της οποίας συντροφεύει τις µοναχικές ώρες του ποιητή. Το ποίηµα προέρχεται 
από τη συλλογή Πούσι (1947).  
 
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος2 για το Νότο 
δύσκολες βάρδιες3, κακός ύπνος και µαλάρια4. 
Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια 
και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε, µε το πρώτο. 
 
Πέρ’ απ’ τη γέφυρα του Αδάµ, στη Νότιο Κίνα, 
χιλιάδες παραλάβαινες τσουβάλια σόγια. 
Μα ούτε στιγµή δεν ελησµόνησες τα λόγια 
που σου ’πανε µιαν κούφια ώρα στην Αθήνα. 
 
Στα νύχια µπαίνει το κατράµι5 και τ’ ανάβει, 
χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο µυρίζει, 
κι ο λόγος της µες στο µυαλό σου να σφυρίζει, 
«ο µπούσουλας6 είναι που στρέφει ή το καράβι;» 
 
Νωρίς µπατάρισε7 ο καιρός κ’ έχει χαλάσει. 
Σκατζάρισες8, µα σε κρατά λύπη µεγάλη. 
Απόψε ψόφησαν οι δυο µου παπαγάλοι 
κι ο πίθηκος που’ χα µε κούραση γυµνάσει9. 
 
Η λαµαρίνα! …10 η λαµαρίνα όλα τα σβήνει. 
Μας έσφιξε το Kuro Siwo σα µια ζώνη 
κι εσύ κοιτάς ακόµη πάνω απ’ το τιµόνι, 
πώς παίζει ο µπούσουλας καρτίνι11 µε καρτίνι. 
 
 
 

                                           
1 kuro Siwo: θερµό θαλάσσιο ρεύµα του βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού 
2 ναύλος: µισθωµένο δροµολόγιο 
3 βάρδιες: υπηρεσίες που εκτελούνται µε εναλλαγή των εργαζοµένων 
4 µαλάρια: η ελονοσία 
5 κατράµι: πίσσα 
6 µπούσουλας: ναυτική πυξίδα 
7 µπατάρισε ο καιρός: άλλαξε ο καιρός 
8 σκατζάρισες: άλλαξες βάρδια 
9 γυµνάσει: εκπαιδεύσει 
10 λαµαρίνα: λεπτό σιδερένιο έλασµα 
11 καρτίνι: ναυτικός όρος, το τέταρτο του ρόµβου 
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Mal du départ12 
 
Θα µείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής 
των µακρυσµένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων13, 
και θα πεθάνω µια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές, 
χωρίς να σχίσω τη θολή γραµµή των οριζόντων. 
 
Για το Μαδράς, τη Σιγγαπούρ, τ’ Αλγέρι και το Σφαξ 
θ’ αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία  
κι εγώ, σκυφτός σ’ ένα γραφείο µε χάρτες ναυτικούς, 
θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. 
 
Θα πάψω πια για µακρινά ταξίδια να µιλώ· 
οι φίλοι θα νοµίζουνε πως τα ’χω πια ξεχάσει, 
κι η µάνα µου, χαρούµενη, θα λέει σ’ όποιον ρωτά: 
«Ήταν µια λόξα νεανική, µα τώρα έχει περάσει…» 
 
Μα ο εαυτός µου µια βραδιάν εµπρός µου θα υψωθεί 
και λόγο, ως ένας δικαστής στυγνός, θα µου ζητήσει, 
κι αυτό το ανάξιο χέρι µου που τρέµει θα οπλιστεί, 
θα σηµαδέψει, κι άφοβα το φταίστη14 θα χτυπήσει. 
 
[1933] 

                                           
12 mal du départ: οδυνηρή, αρρωστηµένη λαχτάρα για αναχώρηση 
13 πόντος: ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος 
14 φταίστη: φταίχτη 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΡΑΣ 
«Oceania» 

Ι 
Είναι τ’ ωραίο του όνοµα. 
Επέρασε προχτές απ’ τα νερά µας, 
κάποιο υπερωκεάνιο, 
που βγήκε φέτος απ’ τα ναυπηγεία 
κι ήρτε στη θάλασσά µας. 
 
Το γεγονός δεν είναι τόσο σπάνιο· 
συνήθισαν καιρό τα βλέµµατά µας 
στα τόσα που περνούν µεγάλα πλοία. 
Μα αυτό το εξαίσιο υπερωκεάνιο, 
που φέτος έχει βγει απ’ τα ναυπηγεία, 
σαν όνειρο αργόπλεε τιτάνιο, 
σαν όνειρο που εγέµιζε µαγεία 
προ πάντων την αποδηµητική 
θαυµαστική ψυχή µου, 
που πιότερο απ’ των γυναικών 
–µα βέβαια απ’ των γυναικών– 
χαίρεται –πόσο!– τις γραµµές 
πόχουν τα ωραία πλοία! 
 
Το κοίταζα: 
Μόλις κυάνιζε ο καπνός 
στο χαµηλό, πλατύ φουγάρο. 
Κινούσε µε νωχέλεια15 
την βραδυκίνητή του εντέλεια. 
Λευκά τα καταστρώµατα. 
Στιλπνός16 και µελανός ο θώρακάς του. 
Όλο µαζί είχε την ισχύ 
µεγάλου ποσειδώνιου δυνάστου. 
 
Το κοίταζα: 
Μόλις κυάνιζε17 ο καπνός 
στο χαµηλό, πλατύ φουγάρο… 
Μόλις –τι µόλις;– θ’ άλλαζα 
ζωή µε κάποιον πίσω του 
που ακολουθούσε γλάρο… 
 
[1933] 

                                           
15 νωχέλεια: νωθρότητα, ραθυµία, τεµπελιά 
16 στιλπνός: λαµπερός, γυαλιστερός 
17 κυάνιζε: έπαιρνε ένα βαθύ γαλάζιο χρώµα 
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ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ 
Ταορµίνα 

 
Όλο λέω να φύγω µιαν ηµέρα, 
όλο λέω να πάω στην Ταορµίνα… 
Σε πέλαγο γαλάζιας νοσταλγίας 
τ’ Όνειρο τραγουδάει σα σειρήνα: 
–Ταορµίνα! Ταορµίνα! Ταορµίνα!… 
 
Ω κάλεσµα γλυκό σαν των πουλιώνε18   
σε πρωινές βραγιές το Μάη το µήνα! 
 
Κι όλο λέω να φύγω, κι όλο λέω 
τα πάντα στη ζωή µου να τ’ αφήσω, 
να διπλοµανταλώσω όλες τις πόρτες 
και, δίχως καν τα µάτια να γυρίσω, 
µ’ άτρεµα τα φτερά –ν’ αποδηµήσω19. 
 
Πως τρικυµίζει µέσα µου η λαχτάρα 
ν’ αφήσω τη ζωή µου –για να ζήσω! 
 
Τα βράδια, πλάι στη λάµπα µου σκυµµένος, 
ξέθωρους χάρτες ναυτικούς κοιτάω, 
µπροστά µου έχω παµπάλαια βιβλία, 
που κάθε τόσο τα φυλλοµετράω: 
το δρόµο που θα πάρω µελετάω. 
 
Μα τα χρόνια περνάνε κι όλο µένω, 
πάντα κάτι τυχαίνει –και δεν πάω… 
 
Κι ούτε θα πάω ποτές! Η Ταορµίνα 
(κι αν υπάρχει) για µένα θε να µείνει 
του εξόριστου τ’ Ονείρου µου η Πατρίδα, 
σα µια ευτυχία που µου’ ναι ταγµένη 
και που ό,τι κι αν συµβεί –µε περιµένει, 
 
ενώ, αν είχα πάει, τι θα ’χα τώρα 
την άχαρη ζωή µου να γλυκαίνει; 
 
[1953] 

                                           
18 πουλιώνε: πουλιών 
19 αποδηµώ: φεύγω από την πατρίδα και διανέµω σε ξένο τόπο, (µεταφορικά) πεθαίνω 
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Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 
Η Πόλις 

 
Είπες· «Θα πάγω20 σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 
Κάθε προσπάθειά µου µια καταδίκη είναι γραφτή· 
κ’ είν’ η καρδιά µου –σαν νεκρός– θαµένη. 
Ο νους µου ως πότε µες στον µαρασµόν αυτόν θα µένει. 
Όπου το µάτι µου γυρίσω, όπου κι αν δω 
ερείπια µαύρα της ζωής µου βλέπω εδώ, 
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήµαξα και χάλασα.» 
 
Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. 
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόµους θα γυρνάς 
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· 
και µες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 
Πάντα στην πόλι αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού –µη ελπίζεις– 
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 
Έτσι που τη ζωή σου ρήµαξες εδώ 
στην κώχη21 τούτη τη µικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 
 
[1910] 

 
Ιθάκη 

 
Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος, 
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, 
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 
αν µεν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. 
 
Να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 
που µε τι ευχαρίστησι, µε τι χαρά 
θα µπεις σε λιµένας πρωτοειδωµένους· 

                                           
20 πάγω: πάω 
21 κώχη: γωνιά 
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να σταµατήσεις σ’ εµπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραγµάτειες ν’ αποκτήσεις, 
σεντέφια22 και κοράλλια, κεχριµπάρια κ’ έβενους23, 
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, 
όσο µπορείς πιο άφθονα ηδονικά µυρωδικά· 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 
να µάθεις και να µάθεις απ’ τους σπουδασµένους. 
 
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιµον εκεί είν’ ο προορισµός σου. 
Αλλά µη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο, 
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 
 
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόµο. 
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
 
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν. 
 
[1911] 

                                           
22 σεντέφια: µαργαριτάρια 
23 έβενος: είδος πολύτιµου ξύλου, µαύρου και γυαλιστερού 


