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ΔΝΔΤΑΕΞΛΔΜΞ ΛΑΗΖΛΑ:   

ΜΔΞΔΚΚΖΜΘΙΖ ΚΞΓΞΤΔΧΜΘΑ (ΗΔΩΠΖΤΘΙΖΣ ΙΑΤΔΥΗΥΜΣΖΣ)  
 
  

Α΄.  ΙΔΘΛΔΜΞ  
   
Λαοία Οξλσδξϋοη (1902 - 1930)  
  

Λϊμξ γιαςί µ'αγάπηρεπ  
  
 ∆εμ ςοαγξσδώ, παοά γιαςί µ' αγάπηρεπ  
 ρςα πεοαρµέμα υοόμια.  
 Ιαι ρε ήλιξ, ρε καλξκαιοιξύ ποξµάμςεµα  
 και ρε βοξυή, ρε υιόμια,  
 δεμ ςοαγξσδώ παοά γιαςί µ' αγάπηρεπ.  
  
 Λόμξ 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.  
  
 Λόμξ 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.  
  
  
 Λόμξ γιαςί µ' αγάπηρεπ γεμμήθηκα  
 γι' ασςό η ζχή µξσ εδόθη  
 ρςημ άυαοη ζχή ςημ αμεκπλήοχςη   
 µέμα η ζχή πληοώθη.  
 Λόμξ γιαςί µ' αγάπηρεπ γεμμήθηκα.  
  
 Λξμάυα 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 τρίλιες που σβήμουμ, 1928)  
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Β΄. ΔΠΩΤΖΣΔΘΣ  
  
1. Οξια διάθερη δηµιξσογεί ρςημ πξιήςοια ςξ ρσμαίρθηµα ςξσ έοχςα χπ εµπειοία ςηπ 

αμθοώπιμηπ τύρηπ;  
Λξμάδεπ 15  

  
2.  "Τα ποιήµατα της Πολυδούρη µοιάζουμ µε σελίδες ηµερολογίου ή µε ερωτικές επιστολές 

που δεμ έχουμ συγκεκριµέμο αποδέκτη." (Ιώρςαπ Σςεογιόπξσλξπ)  
 Μα επαληθεύρεςε ςημ άπξφη ασςή µε ρσγκεκοιµέμεπ αματξοέπ ρςξ πξίηµα.  

Λξμάδεπ 20  
  
3. Μα εμςξπίρεςε δύξ από ςα εκτοαρςικά µέρα πξσ υοηριµξπξιεί η πξιήςοια και μα 

ενηγήρεςε ςη λειςξσογία ςξσπ.  
Λξμάδεπ 20  

  
4. Οώπ εοµημεύεςε ςημ αματξοά ςηπ πξιήςοιαπ ρςξ θάμαςξ, όπχπ ασςή εκτοάζεςαι ρςημ 

ςελεσςαία ρςοξτή ςξσ πξιήµαςξπ;  
 Λξμάδεπ 25  

5. Οώπ κλιµακώμεςαι ςξ ρσμαίρθηµα ςξσ έοχςα ρςξ πξίηµα ςηπ Λαοίαπ Οξλσδξύοη και πώπ 
ρςξ πξίηµα ςξσ Πάιμεο Λαοία Πίλκε, πξσ ακξλξσθεί;   

  
Πάιμεο Λαοία Πίλκε (1875 - 1926)  
  

Σβήρε ςα µάςια µξσ . . .  
  
 Σβήρε ςα µάςια µξσ˙ µπξοώ μα ρε κξιςάζχ,  
 ς' ασςιά µξσ ρτοάγιρέ ςα, μα ρ' ακξύχ µπξοώ.  
 Χχοίπ ςα πόδια µξσ µπξοώ μα' οθχ ρ' ερέμα,  
 και δίυχπ ρςόµα, θα µπξοώ μα ρε παοακαλώ.  
 Ιόφε ςα υέοια µξσ, θα ρε ρτιυςαγκαλιάζχ,  
 ραμ μα ήςαμ υέοια, όµξια καλά, µε ςημ καοδιά.  
 Σςαµάςηρέ µξσ ςημ καοδιά, και θα καοδιξυςσπώ  
 µε ςξ κετάλι.  
 Ιι αμ κάµειπ ςξ κετάλι µξσ ρύμςοιµµα, ρςάυςη, εγώ  
 µέρα ρςξ αίµα µξσ θα ρ' έυχ πάλι.  
 (µςτο. Ιχρςή Οαλαµά)  
   
 Λξμάδεπ 20  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


