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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ *

Ο γλωσσικός και μεταγλωσσικός
Κώστας Μόντης
(Η γλώσσα στην ποίηση τού Κώστα Μόντη –
Σημειώσεις στο περιθώριο)
Abstract
This paper refers to Kostas Montis’ perception of poetry, especially of poetry
written in Greek language. Also, it focuses on some characteristic excerpts of
Montis’ aphoristic verse, as well as of his poetic grammar and metalinguistic
poetry.

Λέξεις- κλειδιά
Απόψεις για την ποίηση, αποφθεγματικός στίχος, ποίηση και ελληνική γλώσσα, ποιητική γραμματική, μεταγλωσσική ποίηση.

Για την ποίηση
Ένα σημαντικό και ποικίλο μέρος της ποίησης του Κώστα Μόντη
προσδιορίζεται από τον ίδιο τον ποιητή ως «στιγμές», ως σ τ ι γ μ ι ό τ υ π α από τον κόσμο που ζει και τον εμπνέει, στη λογική του ‘ἐξ νυχος τὸν λέοντα’. Πρόκειται για μια π ο ι η τ ι κ ή μ ε τ ά β α σ η από το
μικρό στο μεγάλο, από το ειδικό στο γενικό, από το ασήμαντο στο σημαντικό, από το εφήμερο της στιγμής στη μονιμότητα της δ ι ά ρ κ ε ι α ς . Γιατί, όπως λέει ο Ελύτης, η ποίηση είναι αυτή που « ανοίγει τη
στιγμή και της δίνει διάρκεια» 1 .
Ομότιμος Kαθηγητής Γλωσσολογίας, Επίτιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ και πρώην
Πρύτανης /gbabiniotis ARSAKEIO.GR.
1 «Ό,τι μπόρεσα ν αποχτήσω μια ζωή από πράξεις ορατές για όλους, επομένως να κερδίσω την ίδια μου διαφάνεια, το χρωστώ σ’ ένα είδος ειδικού
θάρρους που μου ’δωκεν η Ποίηση: να γίνομαι άνεμος για τον χαρταετό και
χαρταετός για τον άνεμο, ακόμη και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Δεν παίζω με τα
*
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– Ο Μόντης δεν πιστεύει απλώς στη δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς σ τ ι γ μ ή ς . Εξανίσταται για την αφαίρεση διάρκειας από τις στιγμές, για τη χρονική
διάσπαση των στιγμών, για το κομμάτιασμα της συνέχειας:
1, 138

έμα οι στιγμές πως είν’ στιγμές.

1, 138 Ποια στιγμή ήταν αυτή
που δεν ήταν στιγμή,
που δεν ήταν μέτρο χρόνου;
1, 89 Ποιος μας κομμάτιασε τη συνέχεια,
ποιος μας τεμάχισε τις ώρες,
ποιος μας διέσπασε τις στιγμές;
– Ο ποιητής και η ποίησή του, θα πει ο Μόντης, δεν φεύγουν δεν χάνονται παραμένουν, κι όταν έχουν φύγει από τη ζωή:
8, 175 ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
Η διαφορά είναι που αυτοί δεν φεύγουν όταν φύγουν
η διαφορά είναι που αυτοί δεν σωπαίνουν όταν σωπάσουν.
– Η ποίηση ανεβάζει τον άνθρωπο (πβ. παρετυμολογία της λ. άνθρωπος < ν ρ σκειν
)· τον οδηγεί σε συνειδητοποίηση της ουσίας της ζωής:
8, 8 [ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ]
Όταν όλα κοιτάν χάμω,
εκείνη κοιτά ψηλά.
8, 179 Ρίχνετε κάπου-κάπου
λίγη ποίηση στη ζωή σας,
πετάτε της κάπου-κάπου κάνα στίχο
να τον βρίσκει μπροστά της,
να τον βρίσκει μέσ’ στα πόδια της,
να σκουντουφλά,
να συνέρχεται.
– Η σπουδαιότητα της ποίησης εγείρει απαιτήσεις. Η ποίηση δεν είναι
έργο του καθενός. Σε εκλέγει δεν την εκλέγεις. Και μάλιστα χωρίς να
ξέρει κανείς πώς:
8, 185 [ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ]
λόγια. Μιλώ για την κίνηση που ανακαλύπτει κανείς να σημειώνεται μέσα
στη ‘στιγμή’ όταν καταφέρει να την ανοίξει και να της δώσει διάρκεια».
(Ελύτης, Μικρός Ναυτίλος, σ. 513)
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Αν δεν σού δωσε εκείνη το χέρι,
αν δε σε κρατά απ’ το χέρι,
αν δεν είσαι απ’ τους δικούς της, ματαιοπονείς.
8, 185 [ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ]
Κανείς δεν ξέρει πώς εκλέγει τους εκφραστές της,
πώς εκλέγει τους αγαπημένους της.
– Ο ποιητικός τοκετός προϋποθέτει ποιητικές ωδίνες που αφήνουν πόνο.
Γιαυτό και ποιητής δεν γίνεσαι εύκολα χρειάζεται πολλή δουλειά, με
την ίδια την ποίησή σου να σε κρίνει (αυτοκριτική):
8, 178 ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΠΟΙΗΤΗ
Και να ξέρης πως θα χρειαστούν
υπερωρίες πολλές, πάρα πολλές.
8, 80 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΜΟΥ
Θυμάμαι τι πόνο άφηναν πίσω τους
καθ’ οδόν προς την πέννα,
θυμάμαι τι πόνο άφηναν πίσω τους
καθ’ οδόν προς την έξοδο,
καθ’ οδόν προς το χαρτί.
2, 77 Ξέρουμε πως οι στίχοι μας
μάς κοιτάζουν με την άκρη τού ματιού.
– Έχει τα μ υ σ τ ι κ ά τ η ς η π ο ί η σ η . Διεργασίες και μηχανισμούς
δημιουργικής έκφρασης που, ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν είναι καν συνειδητές στον δημιουργό (το μυστήριο της δημιουργίας).
Γίνονται, όπως λέει χαρακτηριστικά, « ν γνοί » τους:
8, 178 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
Έχει κάτι μυστικά
που τα μεταχειρίζονται εκείνοι
χωρίς να ξέρουν ότι τα μεταχειρίζονται,
εν αγνοία τους.
– Αλλά, τελικά, τ ί ε ί ν α ι π ο ί η σ η ; Κάθε τι που γράφεται ως ποίηση
είναι και ποίηση; Ο ποιητής διερωτάται πικρά (μοιάζει σαν να υπάρχουν ποιητικές συλλογές που... δεν περιέχουν ποιήματα :
8, 180 [ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ]
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Αν όλα αυτά είναι ποίηση,
τότε εγώ κάτι άλλο γράφω.
7, 209 Ήταν η εποχή που οι ποιητικές συλλογές
περιείχαν ποιήματα.
– Για να αποφύγει τις κακοτοπιές προειδοποιεί εαυτόν, λέγοντας πως
η ποίηση είναι προϊόν ποιότητας και όχι ποσότητας:
3, 14 Όσο περισσότερους στίχους γράφουμε
τόσο λιγότερους.
– Η δυσκολία τής απλότητας:
7, 124 Βάσανο πολλαπλό
πώς έτσι απλά να πεις τ’ απλό.
– Παλεύει ακούραστα με τη γλωσσική έκφραση των στίχων του, θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα αν οι όποιες «διορθώσεις» είναι και «βελτιώσεις» (γεύση από σατιρικό ύφος αλά Σουρή):
7, 127 ΠΡΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΜΟΥ
Κουράστηκα διαρκώς να σάς διαβάζω,
μια λέξη ή μια τελεία ν’ αλλάζω
χωρίς να ξέρω καν αν έτσι σάς «διορθώνω».
Θα σάς τυπώσω να τελειώνω!
– Τι διαφέρει η τέχνη τού λόγου από τις άλλες άλλες τέχνες; (Από σημειολογική άποψη, η ποίηση είναι μια απλή τέχνη, που δεν χρειάζεται παρά μια πέννα κι ένα χαρτί, ούτε χρώμα, ούτε σχήμα ούτε μουσική· πβ. George Steiner, «Η ποίηση είναι η μουσική τής σκέψης»).
8, 92 ΠΡΟΣ ΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Δεν έχεις παρά μια πέννα κι ένα φύλλο χαρτί
για ν’ αντιμετωπίσεις τους συναγωνιστές σου
με τους ποικίλους ήχους τους και τα όργανά τους,
με τα ποικίλα χρώματα και τα επίπεδά τους
όμως καλά τα καταφέρνεις νομίζω,
όμως αρκούντως αντεπεξέρχεσαι νομίζω.
8, 97 ΠΡΟΣ ΠΟΙΗΣΗ
Άσε τις μουσικές και τις ζωγραφικές.
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Εσύ πάντα τσίτσιδη να’σαι, όπως σε γέννησε η μάνα σου,
μ’ ένα κομμάτι χαρτί και μια πέννα 2.

Αποφθεγματικός λόγος
Στην ποίηση του Σολωμού, του Παλαμά, του Καβάφη, του Κάλβου,
του Σεφέρη, του Ελύτη και πολλών συγχρόνων μας ποιητών (Πατρίκιου, Αναγνωστάκη, Σαχτούρη, Κικής Δημουλά, Κοντού, Φωστιέρη,
του Κυριάκου του Χαραλαμπίδη και άλλων) περισσότερο ή λιγότερο
έντονο είναι το στοιχείο μιας μορφής ποιητικού λόγου που θα ονόμαζα α π ο φ θ ε γ μ α τ ι κ ό . Είναι το χαρακτηριστικό που αναγνωρίζει
κανείς κατεξοχήν στην ποίηση του Καβάφη ( η πόλις θα σε ακολουθεί ,
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό , τώρα θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι
σημαίνουν ) ή σε στίχους τού Ελύτη ( τη γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική
στις αμμουδιές τού Ομήρου, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου ή «Κι έναν πόντο
πιο ψηλά να πάτε, άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός» ή Χρειάζονται
αλήθειες ακόμη και για να πεις ψέματα)».
Αποφθεγματικό στο ύφος και τη δομή τους λόγο αποτελούν κυρίως στίχοι που λειτουργούν α υ τ ό ν ο μ α , σχεδόν όπως τα γ ν ω μ ι κ ά ,
σαν να ήταν α π ο φ θ έ γ μ α τ α . Περιλαμβάνουν υπαρξιακές, ηθικές,
κοινωνικές, αισθητικές, θρησκευτικές, ψυχολογικές και άλλες αναζητήσεις καθώς και προβληματισμούς μιας πιο προσωπικής ποίησης,
συχνά με α ν τ ι σ υ μ β α τ ι κ ή γλώσσα. Πρόκειται για μια συχνά ν ε ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή , οιονεί π α ρ α δ ο ξ ο λ ο γ ι κ ή γλώσσα, που ξ α φ ν ι ά ζ ε ι . Ωστόσο, εκφράζει νοήματα και συναισθήματα τα οποία μάς εγγίζουν, μάς συγκινούν, τα υιοθετούμε και τα αισθανόμαστε σαν δικά
μας.
2

Πβ. με:
Δεν θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά,
να μού δοθεί ετούτη η χάρη.
Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές
που σιγά-σιγά βουλιάζει.
Και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ,
που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό της.
Κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια
γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά.
(Σεφέρης, Ημερολόγιο Καταστρώματος β )
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Αποφθεγματικός λόγος σε εξαιρετική έκταση, ένταση και ποιότητα
είναι ο ποιητικός λόγος τού Μόντη: λιτός, ευθύβολος, βιωματικός, με
λέξεις ισχυρού σημασιακού φορτίου. Συλλαμβάνει, εξομολογείται και
αναδεικνύει μεγάλες αλήθειες. Μερικά παραδείγματα:
Εφόσον δημιουργώ ποιώ, η Δημιουργία είναι ποίηση· η ποίηση
του κόσμου
7, 209 Ποίηση έγραφε ο Θεός όταν έκανε τον κόσμο Του
τα ποιητικά Του παντα εξέδιδε.
Ιστορική αφύπνιση / εγρήγορση
7, 209 Μη σάς πιάσει στον ύπνο η Ιστορία
την ώρα που γράφει
«Ποίηση της ειρήνης»
7,204 [Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ]
Η μόνη λύση, Κύριε,
είναι να κάνεις τα βόλια να μη σκοτώνουν
η μόνη λύση, Κύριε, είναι να τα στειρώσεις
γιατί εμείς θα εξακολουθούμε οπωσδήποτε να πυροβολούμε.
Ειρωνεία
7, 33 Πόσο άσοφα ήταν εκείνα τα σοφά !
Μοναξιά. Απομόνωση
1, 144 Και γύρω σου οι άνθρωποι χωρίς ανθρώπους.
Τιμή στον άγνωστο άνθρωπο
1, 137 Γιατί τόσα Μνημεία στον γνωστο Στρατιώτη
κι ούτ ένα στον γνωστο νθρωπο;
Εμείς πού θα βάνουμε τα στεφάνια μας;
– Τα συστατικά και το πνεύμα του αποφθεγματικού λόγου του Μόντη είναι όσα απαριθμεί ο ποιητής μεταφορικά ως χαρακτηριστικά
για τη μητέρα (ποιητικός ορισμός της μητέρας με τα συστατικά τού
αποφθεγματικού λόγου):
9, 96 [ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠ’ ΤΑ «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ»]
Τι συνισταμένη είσαι, μητέρα,
τι πύκνωση είσαι, μητέρα,
τι απόφθεγμα,
τι μονοσύλλαβο επίγραμμα,
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τι μονόγραμμα,
τι επικεφαλίδα,
τι επίτιτλος,
τι υπογραφή,
τι παντα !

Ελληνικότητα
Η στενή συναισθηματική –και ιδεολογική ακόμη– σχέση τού Μόντη
με την Ε λ λ ά δ α , τον Ε λ λ η ν ι σ μ ό και την ε λ λ η ν ι κ ό τ η τ α είναι
δεδομένη και φανερή στην ποίησή του. Πρόκειται για μια βαθύτερη
πνευματική και υπαρξιακή σχέση, «σχέση ιθαγένειας» με βάση τη
γλώσσα, την ιστορία και την παράδοση.
– Ελληνική γλώσσα (εξυπακούεται «μικρή γλώσσα», ολιγότερο ομιλούμενη)
2, 43 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
Ελάχιστοι μας διαβάζουν,
ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα μας,
μένουμε αδικαίωτοι κι αχειροκρότητοι
σ’ αυτή τη μακρινή γωνιά,
όμως αντισταθμίζει που γράφουμε Ελληνικά 3.
– Μακρά παράδοση της ελληνικής γλώσσας (απορία: πώς διατηρήθηκε η Ελληνική 3000 χρόνια;)
7, 192 ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟ
Σε τι βαθιούς κόρφους, σε τι βυθούς
έκρυψες τη γλώσσα σου
να μη σού την αγγίξουν τρεις χιλιάδες χρόνια,
σε τι βαθιούς κόρφους, σε τι βυθούς
έκρυψες τα Ελληνικά σου
να μη σου τ’ αγγίξουν τρεις χιλιάδες χρόνια;
3

Ελύτης (Βραβείο Νόμπελ 1979): «Μου δόθηκε να γράφω σε μια γλώσσα που
μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά μια γλώσσα
που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες
διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση αντιστοιχεί και στην
υλικοπνευματική οντότητα τής χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώρου
και απέραντη σε έκταση χρόνου.»
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– Γλωσσική ειρωνεία (πικρή)
3,14 Περίεργο. Μιλάμε Ελληνικά
– Το βάρος της γλωσσικής παράδοσης
7,195 ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΙΗΤΗ
Το δύσκολο είναι που γραψε κι ο Όμηρος Ελληνικά,
το δύσκολο είναι που δημιουργήθηκε προηγούμενο,
που δημιουργήθηκε σοβαρό προηγούμενο
και πρέπει να προσέξεις,
και πρέπει να προσέξεις πολύ
πριν αρχίσης να γράφεις κι εσύ σ’ αυτή τη γλώσσα 4.
– Η στάση του Μόντη απέναντι στη γλώσσα (αξιακή και όχι εργαλειακή αντίληψη, με σεβασμό στην ιστορία της, την αυτοτέλειά της και
την εξέλιξή της μέσα στη χρήση)
3, 66 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
Τις μεταχειριστήκαμε πάντα ως μέσο.
Καμμιά φορά δεν λογαριάσαμε το παρελθόν τους,
καμμιά φορά δεν λογαριάσαμε τη μια κάποια αυθυπαρξία
που κέρδισαν μεσ’ στην περιπέτεια τής τριβής
που τις παρασύραμε,
μεσ’ στον κυκεώνα της χρήσεως.

4

Ελύτης: «Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται [ ] επί δυόμιση χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και μ ελάχιστες διαφορές. [ ] Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ αλλά για να
δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα πιο
αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαπφώ ή ένας
Πίνδαρος. [ ] Χωρίς να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος εικοσιπέντε αιώνων
δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να μην γράφτηκε
ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το
όργανο αυτό σηκώνει».
Ελύτης: «Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσον επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Συμβαίνει όμως ν αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο
ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις.»
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– Ποιητικότητα της ελληνικής γλώσσας
8, 169 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Χωρίς τη δική της ποίηση
τι ποίηση θα μπορούσαμε να γράψουμε εμείς;

Ποίηση και γλώσσα
Υπάρχουν ποιητές που δεν στέκονται –δεν αναφέρονται, δεν μιλούν,
δεν σχολιάζουν– το θέμα της γλώσσας που χρησιμοποιούν στην ποίησή τους, και γενικά το θέμα τής γλώσσας στην ποίηση. Το θεωρούν
αυτονόητο. Ο Μόντης ανήκει στην κατηγορία των ποιητών που μιλάει για τη γλώσσα γενικά στην ποίηση όσο και για τη γλώσσα στη
δική του ποιητική γραφή.
– Ο Μόντης μιλάει για «διαστολή» των ορίων της λέξης στην ποίηση
από τα όρια της κοινής γλώσσας (διαστολή της ‘ποιητικής γραμματικής’ ως προς το λεξιλόγιο, τη στίξη, τις αποκλίσεις):
7, 33 ΠΟΙΗΣΗ
Διαστέλλει τις λέξεις της απ’ τις λέξεις μας,
διαστέλλει τις τελείες απ’ τις τελείες μας,
διαστέλλει τα θαυμαστικά της απ’ τα θαυμαστικά μας,
αναγραμματίζει.
– Απαιτεί σ ε β α σ μ ό στις λέξεις. Να «μη τις ενοχλούμε», όταν δεν έχουμε να πούμε κάτι ουσιώδες :
3, 21 ΠΡΟΣ ΠΟΙΗΤΗΝ
Δεν είχες τίποτα να πεις, κύριε.
Γιατί ηνώχλησες τις λέξεις,
– Η α γ ω ν ί α γ ι α τη γ λ ω σ σ ι κ ή έ κ φ ρ α σ η . Η προσπάθεια ν α
δ α μ ά σ ε ι ς τη γ λ ώ σ σ α , ώστε να εκφραστείς ποιητικά, είναι πολύ
δύσκολη. Γιατί η ποίηση, μάς λέει ο Μόντης, είναι ένα «αγρίμι», που
«δεν πιάνεται».
– Ο Μόντης χρησιμοποιεί τον όρο σπουδές για τη γραφή των στίχων στην ποίηση. Είναι ένας πολύ απαιτητικός όρος, γιατί φέρει όλη
τη βαρύτητα της α ν α μ έ τ ρ η σ η ς τ η ς γ λ ω σ σ ι κ ή ς έ κ φ ρ α σ η ς
τ ο υ π ο ι ή μ α τ ο ς μ ε τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό του. Αυτό προϋποθέτει ιδιαίτερη ευαισθησία, προσεκτική προσέγγιση, πειραματισμούς, θεωρή-
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σεις και ανα-θεωρήσεις, μ ι α π ά λ η γενικά μ ε τ ο υ ς σ τ ί χ ο υ ς με
στίχους που ανθίστανται, που δεν επιδέχονται αλλαγές στην αρχική
διατύπωσή τους, που «περιπαίζουν» την προσπάθεια κάθε ποιητή να
τις εκφράσει γραπτώς. Πρόκειται για μια διεργασία στην ποιητική
γραφή που ο ποιητής εύλογα χαρακτηρίζει παράξενη και «εύθραυστη :
8, 184 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Σου είναι, λοιπόν, ένα αγρίμι !
Σκαρφαλώνει απ’ εδώ,
σκαρφαλώνει απ’ εκεί,
δεν πιάνεται.
2, 99 ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΧΩΝ
Είναι κάποιες παράξενες σπουδές στίχων,
είναι κάποιες εύθραυστες σπουδές στίχων,
που δεν επιδέχονται επεξεργασία,
που δεν επιδέχονται συμπλήρωση,
που αν τις κοιτάξεις καταδύονται,
που αν τις πιέσεις επιστρέφουν,
που αν τις απαλείψεις δεν αφήνουν κενό,
δεν αφήνουν κύκλους,
δεν αφήνουν μνήμη.
Είναι κάποιες σπουδές στίχων
που αν τις καταγράψεις δεν υπάρχουν
που τρέχουν εμπαιχτικά μπροστά απ’ την πέννα,
πίσω απ’ την πέννα, στα πλάγια,
κι εκείνη παλινδρομεί και σταματά
κι εκτίθεται.
– Στο στάδιο της αυθόρμητης ‘πρώτης γραφής’ του ποιήματος, της
‘παρθενικής’ –ας την πούμε έτσι– γραφής του ποιήματος, ο ποιητής
λειτουργεί σαν ‘ενδιάμεσο’ ενός ενδιάθετου ποιητικού λόγου που επιχειρεί να εκφραστεί ‘ερήμην’, τρόπον τινά, του ποιητή, « δί ε θύν »,
όπως μας λέει ο Μόντης :
8, 88 ΔΥΟ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
Δεν περίμεναν σειρά.
Πήραν την πέννα απ’ το χέρι μου
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και γράφτηκαν μονάχοι τους
δί ε θύν .
– Αλλά κι οι ίδιες οι λέξεις, η ίδια η γλώσσα αντιστέκεται στον ‘ακάτεχο’
ποιητή στον ποιητή χωρίς δικαιώματα και χωρίς χαρτιά , σαν να καταλαβαίνει η γλώσσα τον κίνδυνο να εκτεθεί Αυτή τη θέση του Μόντη,
δεν την γεννά κάποια ‘έπαρση’ τού ποιητή, όπως θα μπορούσε κανείς
πρόχειρα να νομίσει είναι προϊόν βαθύτερης ‘αίσθησης ευθύνης’ για
όποιον επιχειρεί να γράψει ποίηση χωρίς τα απαιτούμενα εφόδια:
7, 34 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΙ Η ΠΟΙΗΣΗ
Δύσκολες κι ασυμβίβαστες
κι αντιδραστικές κι ιδιότροπες που γίνονται οι λέξεις
όταν υποψιαστούν πως πας να γράψεις ποίηση
χωρίς δικαιώματα,
όταν υποψιαστούν πως πας να γράψεις ποίηση
χωρίς χαρτιά .
– Ο ίδιος ο ποιητής, απευθυνόμενος στους στίχους της ποίησής του,
λέει με αυτοκριτική ειλικρίνεια (σχετικά με το πόσο βαρύνει η γλωσσική έκφραση στο ποίημα):
8, 176 ΠΡΟΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΜΟΥ
Προσέχετε τα λόγια σας
γιατί σ’ εσάς βασίζομαι.
– Ο σεβασμός στη γλώσσα της ποίησης συνδυάζεται και με τ η ν α ι σ θ η τ ι κ ή τού ποιητικού λόγου. Μ’ έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο εκφράζει ο ποιητής τη σημασία της ομορφιάς του ποιητικού λόγου είναι
το όνειρο κάθε λέξης να μετέχει σ’ έναν «όμορφο» ποιητικό λόγο :
8, 184 Δεν υπάρχει λέξη
που να μην ονειρεύεται
να συμμετείχε κι αυτή
σ’ ένα όμορφο ποίημα.
– Σε σχέση με το γνωστό πρόβλημα τ ω ν π ρ ο θ έ σ ε ω ν στον λόγο,
και μάλιστα στον ποιητικό λόγο (‘τι εννοεί ο ποιητής’, ‘τι θέλει να πει’
κτλ.), ο Μόντης παίρνει καθαρά το μέρος της γλώσσας. Αυτό που
μετράει τελικά είναι τι δηλώνει η γλώσσα, τι λένε οι λέξεις :
3, 14 Μπορεί πραγματικά αυτά να εννοούσαμε
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όμως οι λέξεις τι είπαν,
όμως οι λέξεις όταν πήραν την εξουσία στα χέρια τους
τι είπαν;
– Τελικά, ο ποιητής θα πει με τον δικό του τρόπο μια μεγάλη αλήθεια
που υποστηρίζουν και οι θεωρητικοί της γλώσσας : ότι υπάρχει ένα
‘κατώφλι’ παραγωγής και πρόσληψης κάθε κειμένου, και του ποιητικού, αυτό που ο ποιητής ονομάζει πρώτο στρώμα :
2, 66 Το πρώτο στρώμα των στίχων γράφουμε
το πρώτο στρώμα των στίχων διαβάζουμε.

Μεταγλωσσική ποίηση
«Και η πιο απλή παράγκα θέλει το ρήμα της, τα ουσιαστικά και τα επίθετά
της, όπως κάθε πρόχειρη γραφή τον Πικιώνη της»
(Ελύτης, Εκ του πλησίον, σ. 593)

‘Ποιούμε’ με τη γλώσσα, όχι μόνο με το λεξιλογικό αλλά και με το
γραμματικοσυντακτικό υλικό (πβ. R. Jakobson, The grammar of poetry
and the poetry of grammar)·
–η γλώσσα ως ‘σημαινόμενο’, ως ποιητικό αντικείμενο, ως περιεχόμενο·
–η γλώσσα ως ‘αυτοαναφορά’, μέσω λεξικο-γραμματικής μεταγλώσσας:
α) λεξικές κατηγορίες / μέρη του λόγου
Ουσιαστικά

8, 175 Χ ΟΝΑΚΙΑ
υποκοριστικό
(χρονάκια : σμίκρυνση / υποκορισμός > λίγα / αγαπημένα )
Αντωνυμίες

κτητικές μας αντωνυμίες,
προσωπικών.
(κτητικές: διεκδικήσεις..., προσωπικές: εγωισμός, ματαιοδοξία,
διαψεύσεις...)
8, 185 «Χριστέ μου !
Μπορώ να χρησιμοποιώ το μου , Κύριε,
μού επιτρέπεις να χρησιμοποιώ εκείνο το μου ,
με ανέχεσαι να το χρησιμοποιώ ;
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8, 86 Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Όμως Εγώ σε ποιον να πω εκείνο το Θεέ μου σας,
σε ποιον να στενάξω εκείνο το Θεέ μου σας ;
(κτητικές: βιωματική σημασία / χρήση)
Ρήματα

2, 50 Πώς να τελειώσουμε αφού δεν αρχίσαμε;
Πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη έννοια τέλους για μάς,
κάποιο άλλο ρήμα.
(τελείωσα, δεν άρχισα: παραδοξολογία, οξύμωρο, αντίφαση)
Επιρρήματα

8, 77 ΓΙΑ ΤΟ πάντα ΚΑΙ ΤΟ ποτέ
Είναι περίεργο πώς δεν βρέθηκε
σ’ όλον τον κόσμο μια γλώσσα
που να μην τα περιλαμβάνη στο λεξιλόγιό της,
που να κατενόησε ότι δεν υπάρχουν,
που να κατενόησε ότι είναι παραπειστικά.
(ποτέ / πάντα: “η απόλυτη χρονική άρνηση / κατάφαση , ως
έννοιες ουσιαστικά δεν υφίστανται, ενώ η παρουσία τους στις
γλώσσες είναι παραπειστική)
1, 91 Δεν ήταν το χτες τόσο χτες πριν,
δεν ήταν τ’ αύριο τόσον αύριο.
(τα όρια του χρόνου είναι σχετικά, παρά την ποσοτικοποίηση
τού χτες και τού αύριο)
4,156 ΔΙΚΑΙ ΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙ ΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνοι, μ’ αναλογισθήκατε
και πόσα σχεδόν σάς διαφύλαξαν;
(σχεδόν: διπλωματική προσέγγιση )
1, 108 Τι άλλο ναι μου
παράδοση,
ήττα ;
(ναι : υποχωρήσεις /αποδοχές)
Σύνδεσμοι

. άκλιτα

6, 59 Γ ΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η
Νομίζω ήταν τελείως περιττοί οι αντιθετικοί σύνδεσμοι.
Εννοούνται.
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(πλήθος οι υπαρκτές αντιθέσεις / αντιπαλότητες, και χωρίς τους
γραμματικούς δείκτες)
3,14 Μάς δίδαξε καμμιά φορά η γραμματική
πότε το και δεν είναι και ;
(και: σημασιοσυντακτική λειτουργία πολλών επιπέδων, και όχι
μόνο συνδετική-συμπλεκτική)
3, 64 γάπη
Ας μείνουμε με την υποψία μας,
με το άραγε ,
με το μήπως ,
με το πρώτο δισταχτικό άλφα,
την πρώτη δισταχτική ψιλή.
(βιωματικό περιεχόμενο, συγκινησιακή λειτουργία σε επίπεδο
σημαινομένου και σημαίνοντος)
β) μορφολογικές κατηγορίες
Πληθυντικός

8, 182 Τού είπε με παιδική αφέλεια :
«Σ’ αγαπώ στον πληθυντικό αριθμό .
(πληθυντικός: περισσότερο ‘συμμετοχικός , αγαπιόμαστε)
Βαθμοί του επιθέτου

8, 178 Ο ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΙ Ο ΥΠΕ ΘΕΤΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟΥ (παραλλαγή)
Τώρα έχουμε «παναγιώτατους», Παναγία μου,
τώρα έχουμε υπερθετικούς βαθμούς
κι Εσένα Σ’ αφήσαμε στον θετικό βαθμό;
(το υπερθετικό παναγιώτατος σε ειρωνική αντίθεση προς το θετικό Παναγία)
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γ) γ ρ α μ μ α τ ι κ ο σ υ ν τ α κ τ ι κ ό ς π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ό ς ,
πολύπτωτο / πολυτυπία
1, 25 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Εκείνος, εκείνη Την αγάπησε, τον αγάπησε Την άφησε και την
ξέχασε, δεν τον άφησε και δεν τον ξέχασε Παντρέφτηκε ο νιος,
σκοτώθηκε η κόρη
Εκείνη, εκείνος Τον αγάπησε, την αγάπησε Τον άφησε και τον
ξέχασε, δεν την άφησε και δεν την ξέχασε Παντρέφτηκε η κόρη,
σκοτώθηκε ο νιος
Μπα Τι έπαθες, βρε Θουλίτσα ; Αχ, ανόητη που είσαι Είναι
μονάχα για να σου δείξω πως το γένος του υποκειμένου δεν πειράζει
καθόλου το ρήμα Γραμματική, καλέ πώς το λές ;
στερα εμείς
δεν θα’χουμε παρά ένα σκέτο πληθυντικό: Εγώ, εσύ Αγαπηθήκαμε,
δεν ξεχαστήκαμε, παντρεφτήκαμε Πώς ;
δ) Φ ω ν η τ ι κ ά / γ ρ α φ η μ α τ ι κ ά σ ύ μ β ο λ α
1, 140 Δώστε μου ξανά τον καιρό εκείνο
που η αγάπη έγραφε το πρώτο της φωνήεν,
που σχεδίαζε την αγκαλίτσα τής ψιλής της
(τρυφερότητα της πρώτης εκδήλωσης αγάπης με τη συμβολική
χρήση γραφημάτων)
2, 55 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΛΛΩΣ
Το πρώτο φωνήεν της καρδιάς μου ήταν δικό σου,
Το τελευταίο της σύμφωνο θα ‘ναι δικό σου.
(ο κύκλος της αγάπης, συμβολική δήλωση της αρχής και του
τέλους)
1, 124 ΜΑΡΤΙΟΣ
απ’ τις συλλαβές του κρέμονται κόκκινα κεράσια.
(Μάρτιος, κρέμονται κόκκινα κεράσια : φωνητικός παραλληλισμός,
παρήχηση)
ε) Ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α
2, 48 ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ
Ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με την ορθογραφία
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που αρχίσαμε να γινόμαστε ανορθόγραφοι,
βεβαιωθήκαμε τόσο πολύ για όλα
που αρχίσαμε ν’ αμφιβάλλουμε για το παραμικρό,
μάθαμε τόσα πολλά
που αρχίσαμε να μην ξέρουμε τίποτα.
(υπερβολή : από το πολύ στο τίποτε, από πολλή ορθογραφία /
βεβαιότητα/γνώση στην ανορθογραφία/αβεβαιότητα/άγνοια)
1, 103 Ανατράπηκε μέσα μας η ορθογραφία
των παλιών νοσταλγημένων
λέξεων των αναγνωστικών.
Κι ούτε υπάρχουν άλλες καινούργιες λέξεις
με χοντρά μαύρα γράμματα
για να μας τις γράψουν στον πίνακα
και να τις αντιγράψουμε πολύτιμα,
καθαρά και στρογγύλα
στα τετράδιά μας.
(νοσταλγία για μεθόδους παλιού σχολείου: αναγνωστικά, νέες
λέξεις, αντιγραφή,
αισθητική τής γραφής’)
στ) σ η μ ε ί α σ τ ί ξ ε ω ς
Παρέχουν, ως γνωστόν, οδηγίες για την ανάγνωση / κατανόηση, αλλά και συμβάλλουν στον σχολιασμό των κειμένων. Χωρίς σημεία στίξεως το κείμενο μένει ανυπεράσπιστο (πβ. «τοῦ πατρὸς εὶ δεῖται βοηθοῦ...»). Η εσκεμμένη παράλειψή τους οδηγεί σε πολυσημία..
1, 93 Μάς αχρήστεψαν τα σημεία τής στίξεως
χωρίς κόμματα, χωρίς τελείες,
χωρίς θαυμαστικά.
(χωρίς νοηματικές οδηγίες ή/και σχολιαστικά σημεία)
1, 129 ΞΑΝΑ Η ΖΩΗ
Υπάρχουν τόσα σβησίματα
και διαγραφές κι αμφιβολίες και μουντζούρες,
που δεν είναι πια αξιόπιστο το κείμενο,
που δεν ξέρεις αν η τελεία του είναι τελεία.
(αβεβαιότητες, αλλαγές, ματαιώσεις, αστοχήματα, αποτυχίες,
σύγχυση: ατελείωτη, άσκοπη, άγνωστη η ζωή σαν αναξιόπιστο
ατελές κείμενο)
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2, 64 Λείπει ένα σημείο στίξεως
για την περίπτωση που δεν τελειώνουμε με το τέλος,
για την περίπτωση που διαβιβάζουμε πέρα απ’ το τέλος.
(η ζωή καταλήγει με κόμμα / συνέχεια ή με τελεία /τέλος;)
2, 64 Τί παρένθεση είμαστε,
τί γύμνια περιάγουμε.
(παρεκκλίσεις, όχι κανονικές υπάρξεις )
2, 68 Έχουν τους δικούς τους λογαριασμούς οι παρενθέσεις ,
μην τις διαβάζετε,
προσπερνάτε τες.
(εντός παρενθέσεων, τα δευτερεύοντα στοιχεία: εξειδικεύσεις,
προσθήκες, σχόλια, επιφυλάξεις...)
ζ) σ χ ή μ α τ α λ ό γ ο υ
2, 63 Οξύμωρα σχήματα μάς διέπουν,
οξύμωρα σχήματα μάς βασανίζουν.
Τουλάχιστον να μην τα καταλαβαίναμε,
τουλάχιστον να μην ήταν τόσο προκλητικά αυτονόητα.
(οι αναπόφευκτες αντιφάσεις τής ζωής )

Ποιητικές υπερβάσεις στη γλώσσα
Η λειτουργία της γλώσσας στην ποίηση δ ι α φ έ ρ ε ι . Στον βαθμό που
η ποίηση είναι μια άλλη θέαση της πραγματικότητας, συχνά μια
δεύτερη πραγματικότητα (Ελύτης) απαιτεί και μια διαφορετική χρήση
και λειτουργία της γλώσσας, μια χρήση που υ π ε ρ β α ί ν ε ι τ α ό ρ ι α
τ η ς σ υ μ β α τ ι κ ή ς γ λ ώ σ σ α ς . Έτσι, δημιουργούνται α π ο κ λ ί σ ε ι ς
από τη συμβατική γλώσσα, που τρόπον τινά συγχωρούνται ‘ποιητικῆ
δεί ’, όπως έλεγαν παλιότερα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για
συνήθη λειτουργία στην ποίηση που χρησιμοποιεί –ανάλογα με τη
γλωσσική τεχνοτροπία κάθε ποιητή– ό,τι οι γλωσσολόγοι αποκαλούμε ν ε ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς . Αυτό συμβαίνει σε δύο επίπεδα: στο καθαρά
λ ε ξ ι λ ο γ ι κ ό (μεμονωμένων λέξεων) και συχνότερα στο φ ρ α σ τ ι κ ό
(στο επίπεδο τής φράσης) 5.
5

Υπέρβαση της συμβατικής γλώσσας μαζί με την υπέρβαση του ποιητικού
στοχασμού: το χρωστώ σ ένα είδος ειδικού θάρρους που μου δωκεν η Ποίηση:
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Ι) Λ ε ξ ι λ ο γ ι κ ο ί ν ε ο λ ο γ ι σ μ ο ί
‘Μετριαστικός λόγος’ (συντακτικός υποκορισμός: κάπου...)
2, 69 Κάπου μέσα μας πειν με,
κάπου διψάμε,
κάπου αγαπάμε,
κάπου δεν αναπνέουμε.
‘Μειωτικός υποκορισμός’ (συνθετικός / προθηματικός υποκορισμός: υπο- ...)
2, 69 Υποκοιμόμαστε,
υποξυπνάμε,
υποσκεφτόμαστε,
υπογράφουμε,
υποζούμε
στο υποδωμάτιό μας.
‘Αυτοσαρκαστικός εγωισμός’ (αυτο- ...)
2, 82 Μ’ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙΠΑΜΕ
μ’ όλα όσα είπαμε,
μ’ όλα όσα δεχτήκαμε ασμένως,
μ’ όλα όσα υπογράφουμε,
δεν κάνουμε ούτε βήμα απ’ τον εαυτό μας,
αυταγκαλιαζόμαστε,
αυταγαπάμε,
αυτοζούμε.
«συνον υλεύτηκαν» (ρ. συνονθυλεύομαι συνονθύλευμα)
1, 107 Ξένα αισθήματα συνονθυλεύτηκαν μέσα μας,
Ξένες έγνοιες και ξένοι πόνοι έγιναν δικοί μας,
ξένοι στίχοι μπερδεύτηκαν στο μυαλό μας,
κι όλα τόσο που δεν ξέρουμε
για ποιο κλαίμε όταν κλαίμε,
ποιου πόνο τραγουδάμε όταν τραγουδάμε.
να γίνομαι άνεμος για τον χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο, ακόμη και όταν
ουρανός δεν υπάρχει . (Ελύτης, cit., σημ. 1)
Η ποίηση αποτελεί μια υπέρβαση τής καθημερινής πραγματικότητας «Αυτό
είναι στο βάθος η ποίηση, η τέχνη να οδηγείσαι και να φτάνεις προς αυτό
που σε υπερβαίνει». (Ελύτης, Λόγος στην Ακαδημία τής Στοκχόλμης, σ. 319)
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9, 10
σπασμωδούσαν

(ρ. σπασμωδώ

σπασμός

-ωδ [θρην-ωδώ, παλινωδώ])
Μητέρα, δεν γέμιζαν τα δέκα μας δάχτυλα,
δεν είχαν πυθμένα,
σπασμωδούσαν διαρκώς.
[]
υπαλληλούσε» (“υποτασσόταν / υπάκουε , ρ. υπαλληλώ υπάλληλος)
Μητέρα, η καρδιά μας ακουμπούσε σ’ ένα ασκί,
συγκατένευε σ’ ένα ασκί
υπαλληλούσε.
μισάμε (κατά το αγαπ- με)
7, 193
μισάμε

μισάμε.

ΙΙ) Φ ρ α σ τ ι κ ο ί ν ε ο λ ο γ ι σ μ ο ί
«Τριάντα αιώνες και πλέον ο άνθρωπος πασχίζει να βάλει τη μία λέξη
κοντά στην άλλη με τέτοιον τρόπο που η σκέψη να εξαναγκάζεται να
παίρνει καινούργιες, αδοκίμαστες στροφές.»
(Ελύτης, Αναφορά στον Αντρέα Εμπειρίκο, σ. 13)

Γλωσσική δημιουργικότητα. Η γλώσσα της φαντασίας / η γλώσσα της
δεύτερης πραγματικότητας».
.

– ‘Ποιητική γραμματική’, ‘άλογη ποίηση’ / ‘ποίηση του παραλόγου’:
2, 74 Διεξερχόταν τα χειρόγραφά της η αγάπη,
ξανάγραφε την αρχή, διόρθωνε το τέλος,
παρενέβαλλε.
(τολμηρές μεταφορές σε άψυχα όντα, συγκεκριμένα ή αφηρημένα, ιδιοτήτων των έμψυχων όντων και των ανθρώπων / ‘προσωποποιήσεις’)
1, 102 Κούμπωσα απάνω μου ένα πρωί Κυριακής,
βανα στο πέτο μου ένα προάστιο της Λευκωσίας
(συνάψεις, σημασιο-λογικά αποκλίνουσες, ανάμεσα σε άψυχα
συγκεκριμένα και άψυχα αφηρημένα, ή ανάμεσα σε άψυχα και
έμψυχα, σε συνδυασμό με στοιχεία υπερβολής ή ‘αδυνάτου’)
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2, 87 Κι η καμπάνα να ψιχαλίζει Χριστό
(τολμηρές και απροσδόκητες μεταφορές / προσωποποιήσεις και
συνεκδοχές)
–Ποιητική αξιοποίηση γραμματικο-συντακτικών φαινομένων. Συντα
κτικός παραλληλισμός σε συνδυασμό με επαναληπτικά και αντιθετικά σχήματα:
9, 12 Δεν
τα σπίτια, μητ ρα
μάς κατοικούσαν, εν κατοικούσαμε τα χρόνια,
,
μάς κατοικούσαν,
(σημασιοσυντακτικός παραλληλισμός με χιαστή αντιμεταβολή
και προσωποποίηση άψυχου αντικειμένου, σε συνδυασμό με το
σχήμα ‘κατ’ άρσιν και θέσιν’)
μάς αναπετούσαν οι σημαίες
μάς εγκολπωνόντουσαν οι βροχές
μάς συνωμοτούσαν τα όνειρα,
(προσωποποίηση άψυχου αντικειμένου και μετατροπή της αμετάβατης σύνταξης σε ‘μεταβιβαστική’: μας έκαναν να... )
μάς επεξεργαζόντουσαν οι περιστροφές,
μάς επιτελούσαν οι συμπτώσεις.
9. 5 Θα σού γράψουμε ένα βαρύ γράμμα, μητέρα,
με τρεις πέτρες δεμένες στον λαιμό, [ ]
να μην το παίρνει ο άνεμος,
να μη το παίρνει η χαρά,
να μη το παίρνει το χάιδι σου [ ]
να το παρακάμπτουν τα όνειρα
[
]
Θα σού γράψουμε ένα κλειστό γράμμα, μητέρα,
με τρεις σφραγίδες πίκρας,
με τρεις σφραγίδες χωρισμού,
με τρεις σφραγίδες ανέμου,
να μην το παραβιάζει η νοσταλγία [ ]
να μην το ξεθωριάζει ο ήλιος.
να μην το μαρτυρήσει ξένη αγάπη [ ]
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(σημασιοσυντακτικός παραλληλισμός: α σού γρ ψουμε ένα βαρύ
γράμμα, μητ ρα
α
γρ ψουμε ένα κλειστό γράμμα, μητ ρα / με
τρεις πέτρες δεμένες στον λαιμό ~ με τρεις σφραγίδες πίκρας να μην
το παίρνει ο νεμος ~ να μην το παρα ι ει η νοσταλγία)
(σημασιοσυντακτικός παραλληλισμός σε συνδυασμό με το επαναληπτικό σχήμα της επαναφοράς: να μην το παίρνει
(ο νεμος η αρ
το ι ι σο υ)
με τρεις σφραγί ες
(πίκρας
ρισμού αν μου)
2, 75 Δάνεισέ μου μια αγάπη ν’ αγαπήσω,
δάνεισέ μου μια αγάπη ν’ αγαπήσω την αγάπη σου.
Δάνεισέ μου μια νύχτα το βήμα σου,
δάνεισέ μου μια νύχτα τη νύχτα σου.
(διαδοχική / επάλληλη επαναφορά τού δάνεισέ μου μια αγάπη
και του δάνεισέ μου μια νύχτα, σε συνδυασμό με το ετυμολογικό:
αγαπήσω / αγάπη και το πολύπτωτο/πολυμορφικό: μια νύχτα / τη
νύχτα)
9, 8 Θέλω να σου γράψω ένα τίποτα, μητέρα,
ένα τίποτα από ένα τίποτα νησί,
ένα τίποτα από ένα τίποτα ανθρώπους,
ένα τίποτα από ένα τίποτα ζωή.
(μετακατηγοριοποιήσεις / αλλαγή μέρους του λόγου: τίποτα ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
<
τίποτα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ· τίποτα ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
<ένα τίποτα <νησί, ανθρώπους, ζωή ΕΠΙΘΕΤΟ
(πβ. τιποτένιο / -νιους / -νια).
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