
ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 

 

ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ 
 
Πήγα στην αγορά με τα πουλιά 
Κι αγόρασα πουλιά 
Για σένα 
αγάπη μου 
Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια 
Κι αγόρασα λουλούδια 
Για σένα 
αγάπη μου 
Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά 
Κι αγόρασα αλυσίδες 
Βαριές αλυσίδες 
Για σένα 
αγάπη μου 
Και μετά πήγα στην αγορά με τους σκλάβους 
Και σ’ έψαξα 
Αλλά δε σε βρήκα 
αγάπη μου 

 

 

 

 

http://hallofpeople.com/gr/pro1enas.php?user=%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CF%81%20%CE%96%CE%B1%CE%BA


ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 

 

Έβαλε τον καφέ στο φλιτζάνι 
Έβαλε το γάλα στο φλιτζάνι με τον καφέ 
Έβαλε τη ζάχαρη στον καφέ με το γάλα 
Με το κουταλάκι 
Γύρισε 
Ήπιε τον καφέ με το γάλα 
Και ξανάφησε το φλιτζάνι 
Χωρίς να μου μιλήσει 
Άναψε ένα τσιγάρο 
Έκανε δαχτυλίδια 
Με τον καπνό 
Έβαλε τις στάχτες 
Στο τασάκι 
Χωρίς να μου μιλήσει 
Χωρίς να με κοιτάξει 
Σηκώθηκε 
Έβαλε 
Το καπέλο του στο κεφάλι του 
Έβαλε 
Το αδιάβροχό του 
Γιατί έβρεχε 
Κι έφυγε 
Μέσα στη βροχή 
Χωρίς μια κουβέντα 
Χωρίς να με κοιτάξει 
Και ’γω πήρα 
Το κεφάλι μου μέσα στα χέρια 
Κι έκλαψα. 
 



 

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
 

 
Μπροστά στην πόρτα του εργοστασίου 
ο εργάτης σταματάει ξαφνικά 
o ωραίος καιρός τον τράβηξε απ' το σακάκι 
κι όπως γυρίζει 
και τον ήλιο ατενίζει 
όλον κόκκινο όλον στρογγυλό 
να χαμογελάει μέσα στον ουρανό του από μόλυβδο 
κλείνει το μάτι 
με οικειότητα 
Για πες λοιπόν σύντροφε Ήλιε 
δε βρίσκεις 
πως είναι μάλλον μαλακία 
να δίνεις μία τέτοια ημέρα 
σε ένα αφεντικό;  

 

  



 

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ 

Σεντόνια άσπρα μες στη ντουλάπα 
Σεντόνια κόκκινα μες στο κρεβάτι 
Ένα παιδί μες στη μητέρα του 
Η μητέρα του μέσα στους πόνους 
Ο πατέρας μες στο διάδρομο 
Ο διάδρομος μέσα στο σπίτι 
Το σπίτι μέσα στην πολιτεία 
Η πολιτεία μες στη νύχτα 
Ο θάνατος μέσα σε μια κραυγή 
Και το παιδί μες στη ζωή . 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Τι μέρα έχουμε σήμερα 
Είμαστε όλες οι μέρες 
Φίλη μου 
Είμαστε όλη η ζωή 
Αγάπη μου 
Αγαπιόμαστε και ζούμε 
Ζούμε και αγαπιόμαστε 
Και δε γνωρίζουμε τι είναι η ζωή 
Και δε γνωρίζουμε τι είναι η μέρα 
Και δε γνωρίζουμε τι είναι η αγάπη . 

 

 

 

 



 

 

 

PARIS AT NIGHT 

 

Tρία σπίρτα ένα ένα μέσα στη νύχτα 
Το πρώτο για να δω το πρόσωπό σου ολόκληρο 
Το δεύτερο για να δω τα μάτια σου 
Το τελευταίο για να δω το στόμα σου 
Κι ολόκληρο το σκοτάδι για να μου θυμίζει όλα αυτά 
Σφίγγοντάς σε μέσα στα μπράτσα μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΕΛΙΔΑ ΓΡΑΠΤΟΥ 

 

Δύο και δύο τέσσερα 
τέσσερα και τέσσερα οχτώ 
οχτώ κι οχτώ κάνουν δεκάξι. 
Επαναλάβατε! λέει ο δάσκαλος. 
Δύο και δύο τέσσερα 
τέσσερα και τέσσερα οχτώ 
οχτώ κι οχτώ κάνουν δεκάξι. 
Μα να το πουλί-λύρα 
που περνά στον ουρανό. 
Το παιδί το βλέπει, 
το παιδί το ακούει, 
το παιδί το φωνάζει: 
Σώσε με, παίξε μαζί μου, 
πουλί! 
Τότε το πουλί κατεβαίνει 
και παίζει με το παιδί. 
Δύο και δύο τέσσερα. 
Επαναλάβατε! λέει ο δάσκαλος. 
Και το παιδί παίζει, 
το πουλί παίζει μαζί του… 
Τέσσερα και τέσσερα οχτώ 
οχτώ κι οχτώ κάνουν δεκάξι 
δεκάξι και δεκάξι πόσα κάνουν; 
Δεν κάνουν τίποτα δεκάξι και δεκάξι 
και προπάντων όχι τριάντα δύο 
έτσι ή αλλιώς 
και φεύγουν. 



Και το παιδί έκρυψε το πουλί 
μες στο θρανίο του 
κι όλα τα παιδιά 
ακούν το τραγούδι του 
κι όλα τα παιδιά ακούν τη μουσική 
κι οχτώ κι οχτώ στη βόλτα τους φεύγουν 
και τέσσερα και τέσσερα και δυο και δυο 
στη βόλτα τους το σκάνε 
κι ένα κι ένα δεν κάνουν ούτε ένα ούτε δύο 
ένα ένα το ίδιο φεύγουν. 
Και το πουλί-λύρα παίζει 
και το παιδί τραγουδάει 
κι ο καθηγητής φωνάζει: 
Πότε θα πάψετε να κάνετε τον καραγκιόζη! 
Μα όλα τ' άλλα παιδιά 
ακούν τη μουσική 
και οι τοίχοι της τάξης 
σωριάζονται ήσυχα. 
Και τα τζάμια ξαναγίνονται άμμος 
το μελάνι ξαναγίνεται νερό 
τα θρανία ξαναγίνονται δένδρα 
η κιμωλία ξαναγίνεται ακρογιαλιά 
το φτερό ξαναγίνεται πουλί. 

 

[ Ζακ Πρεβέρ, Κουβέντες, μτφρ. Μιχάλης Μεϊμάρης, Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 1994] 

 

 

 



 

ΠΩΣ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ 

 

Ζωγραφίστε πρώτα ένα κλουβί 
με μιά πόρτα ανοιχτή 
ζωγραφίστε μετά 
κάτι όμορφο 
κάτι απλό 
κάτι ωραίο 
κάτι χρήσιμο 
για το πουλί 
βάλτε έπειτα το μουσαμά απάνω σ’ ένα δέντρο 
σ’ ένα κήπο 
σ’ ένα πάρκο 
ή σ’ ένα δάσος 
κρυφτείτε πίσω από το δέντρο 
χωρίς μιλιά 
τελείως ακίνητοι… 
Κάποτε το πουλί έρχεται γρήγορα 
μα μπορεί και να περιμένει χρόνια 
πριν τ’ αποφασίσει 
Μην απογοητευτείτε 
περιμένετε 
περιμένετε αν χρειαστεί χρόνια ολόκληρα 
το αν έρθει γρήγορα ή αργά το πουλί 
δε θα ‘χει καμιά σχέση 
με την επιτυχία του πίνακα 
Όταν φτάσει το πουλί 
αν φτάσει 
κρατείστε απόλυτη σιωπή 



περιμένετε να μπει το πουλί στο κλουβί 
κι όταν μπει 
κλείστε απαλά την πορτα με ένα πινέλο 
μετά 
σβήστε ένα ένα όλα τα σύρματα 
προσέχοντας να μην αγγίξετε ούτε ένα φτερό του πουλιού 
Ζωγραφίστε κατόπιν το δέντρο 
διαλέγοντας το πιο ωραίο κλαδί του 
για το πουλί 
ζωγραφίστε ακόμη το πράσινο φύλλωμα και τη δροσιά του ανέμου 
τη σκόνη του ήλιου 
το σούρσιμο των ζώων στη χλόη μέσα στο κάμα του καλοκαιριού 
και μετά περιμένετε το πολί να τραγουδήσει 
Αν δεν τραγουδά το πουλί 
Είναι κακό σημάδι 
σημάδι πως ο πίνακας είναι κακός 
μ’ αν τραγουδά είναι καλό σημάδι 
σημάδι πως μπορείτε να υπογράψετε 
Τραβάτε λοιπόν πολύ απαλά 
ένα φτερό απ’ το πουλί 
και γράφετε τ’ όνομά σας σε μια γωνιά του πίνακα. 

 

 

 

  



 

ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΗΣ ΑΝΘΟΠΩΛΙΣΣΑΣ  
 
 
Ένας άνδρας μπαίνει στο μαγαζί μιας ανθοπώλισσας 
και διαλέγει κάποια άνθη 
η ανθοπώλισσα περιτυλίγει τα άνθη 
ο άνδρας βάζει το χέρι του στην τσέπη 
να ψάξει για τα χρήματα 
τα χρήματα για να πληρώσει τα άνθη 
μα βάζει αυτός την ίδια ώρα 
τελείως ξαφνικά 
το χέρι πάνω στην καρδιά του 
και ξαπλώνεται 
 
Την ίδια ώρα που αυτός πέφτει 
τα χρήματα κυλούν στη γη 
κι ύστερα πέφτουνε τα άνθη 
την ίδια ώρα με τον άνδρα 
την ίδια ώρα με τα χρήματα 
και η ανθοπώλισσα μένει εκεί 
με τα χρήματα που κυλούν 
με τ' άνθη που μαραίνονται 
με τον άνδρα που πεθαίνει 
προδήλως όλα ετούτα είναι πολύ λυπητερά 
και πρέπει αυτή κάτι να κάνει  
η ανθοπώλισσα 
μα δεν ξέρει τον τρόπο να το κάνει 
δεν ξέρει 
από πού να ξεκινήσει 
 



Υπάρχουν τόσα πράγματα να γίνουν 
μ' αυτόν τον άνθρωπο που πεθαίνει 
τα άνθη αυτά που παν να μαραθούν 
και τούτα τα χρήματα 
τα χρήματα ετούτα που κυλούν 
που δε σταματάνε να κυλούν.  


