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Ποίηση δεν είναι η απελευθέρωση της συγκίνησης, αλλά μια απόδραση από τη συγκίνηση. Δεν 

είναι η έκφραση της προσωπικότητας, αλλά μια απόδραση από την προσωπικότητα. 

Έλιοτ 

Είναι ποιητής ο Ανδρέας Κουζέλης;  

Όχι. Δε χωράει σε κανέναν προκαθορισμένο ορισμό είτε αυτός περιποιεί τιμή είτε ψόγο. 

Με την ίδια έννοια τούτο το βιβλίο δεν περιέχει ποιήματα. Είναι ο αυθόρμητος μεθυσμένος 

λόγος ενός ανθρώπου που φορτισμένος από την κατάρα να ξεχωρίζει ως ανάπηρος, έμαθε να 

αρνείται κάθε συμβατική έννοια, κάθε συμβατικό τρόπο έκφρασης, κάθε συμβατικό τρόπο 

δράσης. 

Ύστερα έκανε το μεγάλο βήμα που είναι πάντως ακόμη μετέωρο. Το βήμα να αποδεχτεί 

την αναγκαιότητα της σύμβασης με άμυνα τον αυτοσαρκασμό. Υποψιάζομαι ότι εκδίδοντας 

αυτό το βιβλίο είπε μέσα του: «Φάτε το, αφού αυτό ζητάτε από μένα». 

Το μεγαλύτερο ταλέντο του Ανδρέα Κουζέλη είναι να γράφει τίτλους. Με τρεις λέξεις τα 

έχει πει όλα.  

Το μεγαλύτερο ελάττωμά του είναι να εξηγεί τους τίτλους του. Γράφει τρεις σελίδες για 

να σβήσει τα μισά από όσα είπε ο σύντομος τίτλος. Τα γραπτά αυτής της συλλογής είναι ένας 

ακόμη συμβιβασμός και μια πρωτοτυπία. Κρύβει τον τίτλο στη μέση κάθε «ποιήματος». Το 

παιχνίδι για τον αναγνώστη είναι να βρει τον τίτλο ανάμεσα στους στίχους. Τούτη τη φορά τα 

κατάφερε να μην αναλύσει, αλλά να αποπειραθεί ακριβώς να κρύψει έξυπνα τον τίτλο. Επιτυχία 

του θα είναι να μην τον βρει κανείς. Να παρασυρθεί και να νομίσει ότι συνέλαβε το νόημα. Μα 

νόημα δεν υπάρχει. Το μόνο νόημα είναι η αναζήτηση. Γι’ αυτό βάζω τη λέξη ποιήματα σε 

εισαγωγικά. Στους στίχους βρίσκεις όλο το σαρκασμό του δημιουργού για τη σύμβαση που 

διάλεξε. Έχει διαρκώς τη γλώσσα έξω περιπαιχτικά και τσουπ, ρίχνει τη βόμβα, ξεγυμνώνεται 

απόλυτα κι ύστερα ξαναβγάζει τη γλώσσα και συνεχίζει να μας ειρωνεύεται, ενώ την ίδια ώρα 

νομίζει ότι ειρωνεύεται τον εαυτό του. 

Να λοιπόν τι είναι το μόνο που κάνει τα κείμενα αυτού του βιβλίου να είναι ποιήματα: 

Δεν έχουν καμία σχέση με την πρόθεση του ποιητή. Μέσα από αυτή την ανατρεπτική διαδικασία 

παράγεται κάτι που μιλάει στον αναγνώστη και του ψιθυρίζει συνωμοτικά: «Μην του το πεις σε 

παρακαλώ». 
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