
   ΧΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ*             ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

*Το χαϊκού είναι γιαπωνέζικη στιχουργική μορφή, που έγινε αρκετά δημοφιλής στη 

Δύση από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. Πρόκειται για επιγράμματα 17 συλλαβών, 

που διαιρούνται σε τρεις ανομοιοκατάληκτους στίχους ( 5,  7 και 5 συλλαβών) 

 

Ευγενική υπενθύμιση: Σεβαστήκαμε την ελευθερία των νεαρών ποιητών οι οποίοι, 

κάποιες φορές,  δεν άντεξαν τους περιορισμούς των σημείων στίξης, της ορθογραφίας 

και της γιαπωνέζικης τεχνοτροπίας. 

 

 

 

Ονειρεύομαι 

ή έχω εγκλωβιστεί  

στον κορωνοϊό 

 

Μένω στο σπίτι 

κρύβομαι απ’ τον ιό 

πίσω από μάσκα 

 

Μένω στο σπίτι  

Σταμάτησε η ζωή  

Μάρτης ήτανε 

 

Πήγε εννέα  

και είμαι πάλι έξω 

Αστυνομία 

 

 



Άγνωστο πλέον 

τι θα επικρατήσει 

Κορωνοϊός ή εμβόλιο 

Ήρθε η ώρα  

Μην μου πεις την αλήθεια 

Είμαστε εγκλωβισμένοι 

 

Μένω στο σπίτι  

Έξω πανδημία 

Προστατεύομαι 

 

Έχω σαλτάρει 

Κι ο χρόνος κυλάει 

Άλλος θα είμαι 

 

Καθώς η νύχτα περνά  

σκέφτομαι τις κανονικές μέρες 

Πόρτες μαγαζιών και σχολείων κλειστές 

 κινητά ανοιχτά 

 

Κάνουμε γυμναστική 

Όλοι μας  

Απ 'το σπίτι 

 

Χωρίς τον ιό   Βόλτα δίχως πρόστιμο  Βλέπω όνειρο 

 

Χωρίς τη μάσκα.    περπατάω στο δρόμο.    στα όνειρά μου 



Δεν βγαίνω έξω 

Ο ιός μου χτυπάει την  πόρτα 

Μην μπεις 

 

Μείνε σπίτι  

Βάλε αντισηπτικό  

Μην ξεχνάς τη μάσκα 

 

Στο σπίτι μέσα  προστατεύω τους γύρω από τον ιό 

 

Έξω ο ιός  

Τρώω συνεχώς   

και με τρώει το άγχος 

 

 

Άρρωστοι και φοβισμένοι  ασθενείς,  

ανήσυχοι γιατροί και νοσηλευτές,  

γιατρεύοντας τον καθένα....................... 

 

μείνε 6 μέτρα μακριά, 

μη φτερνίζεσαι οπουδήποτε κοντά μου, 

social distancing 

Τις παλιές μέρες                                                                                                                                                 

δίχως μάσκες νοσταλγώ                                                                                                                      

εδώ και καιρό. 

   

 

 



Αντισηπτικά   

φύγετε από εδώ                                          

δεν αντέχω πια      

 

Βλέπω θανάτους        

από κορωνοϊό    

φοράμε μάσκες  

 

Πολλά κρούσματα      

σπίτι βλέπουμε τικ τοκ       

ακούω ειδήσεις 

 

 

Καθόμαστε στο Internet 

Βουλιάζουμε στη βαρεμάρα 

Μέσα στις πιτζάμες 

 

  

Webex και πάλι, μας κάνει καζάνι, σχολείο άνοιξε τώρα! 

 

 

Η ησυχία που μου άρεσε, τώρα με κουφαίνει 

Η μουσική της καραντίνας είναι η σιωπή 

Το αντισηπτικό ξεπλένει τον χρόνο 

Θάνατος καρτερεί· κρεμάστηκε ο νέος με χαρτί υγείας.   

Στα sms μου, καμία παρουσία παρά μόνο εσύ, 13033 

Ησυχία εκεί· και στο δωμάτιο το webex μονολογεί. 



Ακόμα μια  

μέρα καραντίνας με  

ταινίες και σειρές 

Εγκλωβισμένοι  

στο σπίτι, με πιτζάμες  

και το κινητό. 

Όλοι οι δρόμοι  

έρημοι παρά 

μόνο αστυνομία 

 

Όλη μέρα στο 

σπίτι έτοιμη  για 

ύπνο και φαγητό 

 

Χαρτί υγείας δεν έμεινε κανένα στο ράφι 

 

Μας χτυπάει η πανδημία, γεμάτα τα νοσοκομεία, πολλά τα κρούσματα 

Μένουμε σπίτι,  στέλνουμε το 2,   πάμε στο κρεοπωλείο 

 

Σχολεία κλειστά , κάνω μάθημα webex , μένω ασφαλής 

έξω στον δρόμο, μετακίνηση πολλή, με αποστάσεις  

απαγορεύσεις, βάζω αντισηπτικό, μένω ασφαλής 

Ειδήσεις ακούω; έχει πολλά κρούσματα;  ναι μάσκες παντού 

 

Χρόνος κυλάει σαν το νερό που τρέχει μέσα στο σπίτι.        

Με τις πιτζάμες στο σαλόνι του σπιτιού μπαίνω στο webex.       

H βαρεμάρα και οι βιντεοκλήσεις μας περικλείουν.          



Νοσοκομεία γεμάτα με αρρώστους με covid 19. 

Το webex έχω κάψει, μου πήρε το κεφάλι, άντε να το πάλι 

 

Αποξένωση και μοναξιά, παντού νεκρική ησυχία.                                                         

Κρούσματα πολλά, μα τα νοσοκομεία είναι γεμάτα.                                                           

Θάνατοι και απώλειες, φέρνουν σε πολλούς κατάθλιψη.  

                                              

Πληγές στα χέρια από τα αντισηπτικά. Πότε θα κλείσουν άραγε;       

Οι πιτζάμες έχουν γίνει ρούχα για όλες τις δουλειές...       

Έπιασα κουβέντα με τη βαρεμάρα. Δεν λέει να το κλείσει.         

Τα κρούσματα ανεβαίνουν και οι τοίχοι στενεύουν. Ασφυξία. 

 

 

Το πρωί η νύχτα πέφτει 

Και η ημέρα webex φέρει 

Μετά η μέρα μου αρχίζει 

Και το internet με εκνευρίζει 

Βράδυ πέφτω να κοιμηθώ 

Αλλά λέει η τηλεόραση για τον κορωνοϊό 

 

Η τηλεόραση παίζει και μόνος νιώθω 

η βαρεμάρα μου ατελείωτη 

Πηγαινοέρχομαι  στα δωμάτια και τα κοιτώ 

αχ πότε θα περάσει αυτό το βάσανο,  με τον εαυτό μου μιλώ 

Τέλος την τηλεόραση κλείνω και σιωπώ 

μέσα στο σπίτι μόνος μένω 

Ο κορωνοϊός δεν περνά 



Άδεια σπίτια 

Μοναξιά και δυστυχία 

Αχ η πίκρα της ζωής 

 

Η τηλεόραση παίζει και μόνος νιώθω 

Έσταξε μια στάλα ηλίου 

Και στην πόλη νέες ελπίδες για εμβόλιο 

 

Webex και ταινίες   μέσα στην καραντίνα   περνά ο χρόνος                 

πρόσωπα σκυρτά   μα στην απαγόρευση   χάνεις την υγεία                

 άλλοι βίωσαν   την απώλειά τους 

 χθες   θάνατοι παντού     

με ανεργία   μόνο τηλεόραση   σπίτι και netflix                   

οι ειδήσεις πια   δεν δείχνουν τίποτ' άλλο   μάσκες και κρούσματα                   

έχω και tik tok   μα στην αποξένωση  νοιώθεις μοναξιά              

οι νοσηλευτές  η μόνη σωτηρία   στο νοσοκομείο 

 

Σαν έχει αρχίσει 

η καραντίνα έχω δει 

όλες τις ταινίες 

 

Μες το σπίτι με 

Webex φαγητό 

Περνώ την καραντίνα 


