
Το δελφινοκόριτσο 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

Εκεί στης Ύδρας τ’ ανοιχτά και των Σπετσών 

να σου μπροστά μου ένα δελφινοκόριτσο. 

«Μωρέ», του λέω, «πού ’ν’ το μεσοφόρι σου;» 

«Έτσι, γυμνούλι, πας να βρεις τ’ αγόρι σου;» 

 

Άιντε μωρό μου, ανέβα και κινήσαμε, 

πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε... 

 

«Αγόρι εγώ δεν έχω», μ’ αποκρίνεται. 

«Βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται». 

Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται, 

ξανανεβαίνει κι απ’ τη βάρκα πιάνεται. 

 

Άιντε μωρό μου, ανέβα και κινήσαμε, 

πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε... 

 

Θεέ μου, συγχώρεσέ με, σκύβω για να δω 

κι ένα φιλί μου δίνει το παλιόπαιδο. 

Σαν λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε 

κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. 

 

Άιντε μωρό μου, ανέβα και κινήσαμε, 

πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε... 

 

 

 

 

 



Ο γλάρος 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

Στο κύμα πάει να κοιμηθεί 

δεν έχει τι να φοβηθεί 

Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει 

γλάρος είναι και πηγαίνει 

 

Από πόλεμο δεν ξέρει 

ούτε τι θα πει μαχαίρι 

Ο Θεός του ’δωκε φύκια 

και χρωματιστά χαλίκια 

 

Αχ αλί κι αλίμονό μας 

μες στον κόσμο το δικό μας 

Δε μυρίζουνε τα φύκια 

δε γυαλίζουν τα χαλίκια 

 

Χίλιοι δυο παραφυλάνε 

σε κοιτάν και δε μιλάνε 

Είσαι σήμερα μονάρχης 

κι ώσαμ’ αύριο δεν υπάρχεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ποδηλάτισσα 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

Το δρόμο πλάι στη θάλασσα 

περπάτησα που `κανε κάθε 

μέρα η ποδηλάτισσα. 

 

Βρήκα τα φρούτα που `χε 

στο πανέρι της, το δαχτυλίδι 

που `πεσε απ’ το χέρι της. 

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το 

σάλι της, τις ρόδες, 

το τιμόνι, το πεντάλι της. 

 

Τη ζωνη της, τη βρήκα σε 

μιαν άκρη, μια πέτρα διάφανη 

που `μοιαζε με δάκρυ. 

 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα 

κράτησα κι έλεγα πού `ναι 

πού `ναι η ποδηλάτισσα. 

 

Την είδα να περνά πάνω 

απ’ τα κύματα, την άλλη μέρα 

πάνω από τα μνήματα. 

 

Την τρίτη νύχτωσ’ έχασα 

τ’ αχνάρια της, στους ουρανούς 

άναψαν τα φανάρια της. 


