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Τα χειρόγραφα πάνω στα πακέτα τσιγάρων της ποιητικής 
σύνθεσης του Νικηφόρου Βρεττάκου διασώθηκαν από τον 
πατέρα μου λογοτέχνη Κούλη Ζαμπαθά, αδελφικό φίλο 
του ποιητή.

Θυμάμαι, παιδάκι ακόμη, όταν κουβάλησε όλα εκείνα 
τα πακέτα στο σπίτι. Με τι αγάπη τα έκοψε και τα κόλ-
λησε πάνω σε κιτρινωπά φύλλα χαρτιού και ύστερα τα 
έδεσε στους Γανιάρηδες, μοναδικούς βιβλιοδέτες που 
λάτρεψαν το βιβλίο και την αισθητική του παρουσίαση.

Λίγο πριν φύγει ο πατέρας, μου τα έδωσε λέγοντάς 
μου: «Αυτά είναι του Νικηφόρου μας, να τα φυλάξεις σαν 
τα μάτια σου». Αυτό το γεγονός μου χάρισε δυο μεγάλες 
χαρές στη ζωή μου. 
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Ο Νικηφόρος το γνώριζε αλλά δεν τα είχε δει ποτέ. 
Όταν κάποτε μίλησε σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη 
μνήμη του πατέρα, με ρώτησε αν έχω το συγκεκριμένο 
βιβλίο και μου το ζήτησε εκείνο το βράδυ να το δείξει 
συγκινημένος στο κοινό, ίσως για να αποδείξει τη δύναμη 
της φιλίας τους. Η δεύτερη χαρά ήταν όταν το παρέδωσα 
στον γιο του, σκηνοθέτη Κώστα Βρεττάκο, που θεωρώ 
αδερφό, για να το εκδώσει».

Φαίδρα Ζαμπαθά - Παγουλάτου, Αθήνα 2005
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«Ύμνος στη χαρά», 1952. Κεραμικό του ζωγράφου Η. Φέρτη 
φιλοτεχνημένο ειδικά για την Έξοδο με το άλογο.

Την προσπάθεια ανάγνωσης των στίχων έκανε ο γιος του 
Νικηφόρου, Κώστας Βρεττάκος. Σε πολλές περιπτώσεις 
υπάρχουν κενά γιατί στάθηκε αδύνατο να διαβάσει ή να 
μαντέψει το περιεχόμενο λέξεων που ο χρόνος κατέστηκε 
ακόμη πιο δυνασάγνωστες. Πρόκειται για την πρώτη 
καταγραφή της έμπνευσης που κατέληξε στην Έξοδο με 
το άλογο. Η μορφή του ποιήματος που παρατίθεται στη 
συνέχεια, είναι η πρώτη δημοσιευμένη (1959). Έκτοτε το 
ποίημα αναθεωρήθηκε επανειλημμένα στις συγκεντρωτι-
κές εκδόσεις 1955, 1964, 1971 και 1981.  
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Χωρίς χρόνο
Χωρίς ησυχία
Τρέχοντας, πάντοτε τρέχοντας
ΕΓΡΑΦΑ
(5 Φεβρουαρίου- 5 Μαΐου 1950)

Τα χαρίζω στο φίλο μου τον Κούλη που ξέρει 
περισσότερα από τους άλλους

ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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Οι καμπάνες χτυπούν! Τέλειωσε 
 η νύχτα!
 Ξημέρωσε έξω! Ακόμη να στο 
 ειπούνε
τα δάκρυά σου; Ξημέρωσε! Απ’
 τις γρίλιες
πηδούν μικρές φωτιές μέσα στο σπίτι!
Βάλε τη φορεσιά σου! Βάλε τ’ άνθη
που σου μάζωξε η μάνα σου!
 Τα δάκρυα
που τα πήρε το φως κι έγιναν 
 κόμποι
λεμονιάς!
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 Σηκώνεται όρθιο
λικνίζεται στο φως, παλεύει, παίζει
τα πόδια του ψηλά σα να χτυπούν
τις πόρτες τ’ ουρανού.
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Στη μοίρα μας στη μοίρα μας! Αγέρα
μέθη της ζωής. Ανεβαίνω εδώ, όπου νάναι
Φτάνουμε πάνω! Πάνω! Πάνω!
Σιμώνουμε στα πόδια της ημέρας
Κορφή του †† ανατολή. Σηκώνω
το χέρι μου ψηλά! Τ’ άλογο. . .
  Χαίρε!
Χαίρε φωτιά της άνοιξης, αγέρα, 
Στη μοίρα μας!
  Χαρά
  Τ’ άλογο τρέχει
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Τ’ άλογο τρέχει 
Σα να κρατούν τα γκέμια του
  από πάνω
τον ουρανό κουνώντας ολόρθο 
το στήθος του στο φως τ’ άλογο τρέχει
Σ’ όλο τον κόσμο γύρω
 κατεβαίνουν
 ψιλή βροχή
 τα χρώματα






