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Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Μαοία Πξλσδξύοη  
 

Μόμξ γιαςί μ' αγάπηρεπ  
 

Δεμ ςοαγξσδώ, παοά γιαςί μ' αγάπηρεπ  
ρςα πεοαρμέμα υοόμια.  
Και ρε ήλιξ, ρε καλξκαιοιξύ ποξμάμςεμα  
και ρε βοξυή, ρε υιόμια,  
δεμ ςοαγξσδώ παοά γιαςί μ' αγάπηρεπ.  
 
Μόμξ γιαςί με κοάςηρεπ ρςα υέοια ρξσ  
μια μύυςα και με τίληρεπ ρςξ ρςόμα,  
μόμξ γι'  ασςό είμαι χοαία ραμ κοίμξ ξλάμξιυςξ  
κι έυχ έμα οίγξπ ρςημ φσυή μξσ ακόμα,  
μόμξ γιαςί με κοάςηρεπ ρςα υέοια ρξσ.  
 
Μόμξ γιαςί ςα μάςια ρξσ με κύςςαναμ  
με ςημ φσυή ρςξ βλέμμα,  
πεοήταμα ρςξλίρςηκα ςξ σπέοςαςξ  
ςηπ ύπαονήπ μξσ ρςέμμα,  
μόμξ γιαςί ςα μάςια ρξσ με κύςςαναμ.  
 
Μόμξ γιαςί μ' αγάπηρεπ γεμμήθηκα  
γι' ασςό η ζχή μξσ εδόθη  
ρςημ άυαοη ζχή ςημ αμεκπλήοχςη  
μέμα η ζχή πληοώθη.  
Μόμξ γιαςί μ' αγάπηρεπ γεμμήθηκα.  
 
Μξμάυα γιαςί ςόρξ χοαία μ' αγάπηρεπ  
έζηρα, μα πληθαίμχ  
ςα ξμείοαςά ρξσ, χοαίε, πξσ βαρίλεφεπ  
κι έςρι γλσκά πεθαίμχ  
μξμάυα γιαςί ςόρξ χοαία μ' αγάπηρεπ.  
 
                 (Οι ςοίλιεπ πξσ ρβήμξσμ, 1928)  

 
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
1.   Η πξίηρη ςηπ Πξλσδξύοη χαοακςηοίζεςαι από έμαμ ποωςξγεμή λσοιρμό . ςα 

πξιήμαςά ςηπ έχξσμ πεοιεχόμεμξ βιωμαςικό και ποξρωπικό. ΄Εχξσμ λόγξ 
ύπαονηπ μόμξ όςαμ απεσθύμξμςαι ρε έμα εσύ ,  διάχσςξ ρε όλξ ςξ πξίημα.  
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  Να αματέοεςε ρςξιυεία ςξσ πξιήμαςξπ, πξσ δικαιξλξγξύμ ςιπ παοαπάμχ 
διαπιρςώρειπ.  

Μξμάδεπ 15  
 

2.   Σε πξιξσπ υοόμξσπ υοηριμξπξιεί η πξιήςοια ςα οήμαςα και πξια είμαι η 
λειςξσογία ςξσπ ρςξ πξίημα;  

Μξμάδεπ 20  
 
3.   Με πξια εκτοαρςικά μέρα διαςσπώμει  η πξιήςοια ςημ έμςαρη ςξσ εοχςικξύ 

ρσμαιρθήμαςξπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πξίημα;  
Μξμάδεπ 20  

 
4.   Πώπ αμςιλαμβάμερςε ςξ μόημα ςχμ παοακάςχ ρςίυχμ;  

Δεμ ςοαγξσδώ, παοά γιαςί μ'  αγάπηρεπ  
ρςα πεοαρμέμα χοόμια.  
Και ρε ήλιξ, ρε καλξκαιοιξύ ποξμάμςεμα  
και ρε βοξχή, ρε χιόμια,  
δεμ ςοαγξσδώ παοά γιαςί μ'  αγάπηρεπ.  

Μξμάδεπ 25  
 

5.   Μσοςιώςιρρα  
Σ' αγαπώ  

 
Σ' αγαπώ δεμ μπξοώ  
ςίπξς' άλλξ μα πχ  
πιξ βαθύ, πιξ απλό,  
πιξ μεγάλξ!  
 
Μποξπ ρςα πόδια ρξσ εδώ  
Με λαυςάοα ρκξοπώ  
Τξμ πξλύτσλλξ αμθό  
Τηπ ζχήπ μξσ.  
 
Ω μελίρρι μξσ, πιεπ  
απ' ασςόμ ςιπ γλσκέπ,  
ςιπ αγμέπ εσχδιέπ  
ςηπ φσυήπ μξσ!  
 
Τα δσξ υέοια μξσμα!  
ρςα ποξρτέοχ δεςά,  
για μα γείοειπ γλσκά  
ςξ κετάλι,  
 
κ' η καοδιά μξσ ρκιοςά  
κι όλη ζήλεια ζηςά  
μα ρξσ γίμει χπ ασςά ποξρκετάλι!  
 
Και για ρςοώμα καλέ,  
πάοε όλημ εμέ  
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ρβήρ' ςη τλόγα ρε με  
ςηπ τχςιάπ ρξσ,  
εμώ δίπλα ρξσ εγώ  
ςη ζχή θ' αγοικώ*  
μα κσλάει ρςξ οσθμό  
ςηπ καοδιάπ ρξσ! . . .  

*μιώθχ  
 

Σ' αγαπώ δεμ μπξοώ  
ςίπξς' άλλξ μα πχ  
πιξ βαθύ, πιξ απλό,  
πιξ μεγάλξ!  
 

 Να βοείςε πξιεπ ξμξιόςηςεπ και πξιεπ διατξοέπ έυξσμ ςα δσξ πξιήμαςα.  
Μξμάδεπ 20  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


