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ΜΑΝΑ!!

Η ΓΑΤΟΥΛΑ

Θυμάμαι μάνα το πουλί
με τα μαβιά φτερά του.
Πετούσε πάνω απ την αυλή
προτού να πας κοντά του!

Τσαχπινούλα, όλο γλύκα
με ματάκια καστανά
που επήγα και τη βρήκα
αχ δε θα τη δω ξανά.

Σ άρπαξε με τα νύχια του,
έγειρες το κεφάλι,
και πέταξες για μακριά,
δε θα ξανάρθεις πάλι!

Θα της βγάλω το τσουλούφι
τρίχα-τρίχα βρε παιδιά
να της μάθω πως ανάβουν
την αγάπη στην καρδιά.

Θυμάμαι τότε πούφευγες:
με κοίταξες, ω πόσο στοργικά,
μ όση στοργή δεν ένοιωσες
μανούλα μου γλυκιά!

Όλη μέρα φασαρία,
όλο γκρίνια και κακό
γιατί, λέει δεν της πήρα
το καινούριο τσαντικό.

Τώρα το σπίτι το φτωχό
βουβό τόχεις αφήσει,
αφού ο ήλιος του σπιτιού
χάθηκε, έχει σβήσει!

Και παπούτσια μου ζητάει
και θυμώ νει στα γεμάτα,
αλλ’ αμέσως της περνάει
και μου τρίβεται σα γάτα.
1961

Στο τελευταίο σπίτι σου
θάρχομαι κάθε μέρα,
να με θωρείς, να χαίρεσαι
αξέχαστη μητέρα !….
1963
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ΚΑΤΙ

ΤΙ !

ΦΤΑΝΕΙ

Ξαπλωμένος στο κρεβάτι
σκέπτομαι:
να είχα κάτι!…..
Να είχα κάτι, αλλά τι;
Δεν το βρίσκω…..
Λουκουμάκια στο χαρτί!

Ο ήλιος μ ηύρε να περπατώ μεσ’ στο σκοτάδι
και μούδωσε το φως! Για πόσο τάχα;
Περπάτησα πολύ, μα ήρθε πάλι βράδυ
κι έφτασα ως τη μέση του βουνού μονάχα!

Κι αν σκεφτώ και κάτι άλλο;
Να,
ν’αχα κι έναν παπαγάλο.
Να μιλάει σαν και μένα
και να λέει:
τι θα φέρει ο μπαμπάς μου απ τα ξένα;

Σε μια σπηλιά του ξάπλωσα να ονειρευτώ
το δρόμο που ολημερίς τον είχα κάνει!
Διαπίστωση: κουραστικός ο ανήφορος,
μ αυτό π ου βλέπει από ψηλά κανείς, του φτάνει!
1962

1961
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ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

Ένα καλάθι γεμάτο φρούτα μούβαλαν στο τραπέζι.
Τι όμορφα που φαίνονταν, καθένας θα τα επιθυμούσε.

Καταραμένο τραίνο, είπα σαν ξεκινούσε!
Εσύ έμενες πίσω κι αυτό με τυραννούσε.

Σκέφτηκα να τα αγγίξω. Να πάρω ένα,
να το δοκιμάσω. Να δω τη γεύση τους.

Πόσες μεγάλες σκέψεις,πίσω μου έχουν μείνει,
καθώς ετούτο τρέχει και τον καπνό του αφήνει.

Δροσερά, τα νόμιζα, διαλεγμένα μέσα από τ άλλα,
ένοιωθα τη γλύκα τους,χωρίς να τάχω δοκιμάσει.

Μεγάλες όλες, μα πιο μεγάλη εσύ!
Τάχα με περιμένεις αγάπη μου χρυσή;

Απλωσα το χέρι μου κι έπιασα ένα.
Ελιωσε όμως! Η σαπίλα γέμισε τα δάχτυλα μου!

Πέρασαν ώρες, μήνες χρόνια, δε γνωρίζω.
Συνήλθα τότε μοναχά, σαν είδα πως γυρίζω.

Μέσα τους κρυβόταν ένα φίδι:κινήθηκε να δαγκώσει
το χέρι μου. Πρόλαβα , όμως και το τράβηξα.

Σιχάθηκα τα τραίνα! Μούκοψαν τις ελπίδες.
Απ τον πολύ τον πόνο, ξεφύτρωσαν ρυτίδες.

Το φίδι σύρθηκε ως τα πόδια μου. Ηθελε
να δοκιμάσει τη σάρκα μου. Δεν τούφταναν οι άλλες.

Αυτό που μ απομάκρυνε θέλησα να το βρίσω.
Θάκανα λάθος:ήταν αυτό που με γυρνούσε πίσω.

Τούδωσα μια και το σκότωσα!
Τώρα νεκρό στέκει μπροστά μου!

21-12-64

Γι αυτό δεν το φοβάμαι πια.
Επειτα πέταξα κι όλα τα σάπια φρούτα!
1967
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Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Όλοι οι νέοι με καμάρι,
με τη φλόγα στην καρδιά,
του Πειραία μας τη χάρη
ας υμνήσουμε παιδιά!

Πρωτοχρονιά! Ο χρόνος ο παλιός,
φεύγει , περνάει.
Μα πίκρα, δηλητήριο,
εμένα με κερνάει!

Πειραιά μας, Πειραιά μας,
δοξασμένε απ τα παλιά,
έχεις μέσα στην καρδιά μας
την πιο δυνατή μιλιά!

Πρωτοχρονιά ήταν και τότε.
Ήταν τα μάτια σου κλαμένα.
Σε τράβηξα στην αγκαλιά μου.
Σε λίγο θάφευγα στα ξένα.

Είσαι τόσο πικραμένος
λυπημένος, μοναχός,
από όλους ξεχασμένος
και ας αναβλύζεις φως.

Μ ορκίστηκες, θυμάσαι,
πάνω στο πρώτο μας φιλί:
- Θα περιμένω νάρθεις,
Αντίο! Ώρα σου καλή !

Πόλη μας τόσο ωραία,
έλα πες μας τον καημό σου,
μη φοβάσαι η Νεολαία,
θάναι πάντα στο πλευρό σου!

Οι μήνες κύλησαν,
μας βρήκε άλλος χρόνος.
Για να σε βρω εγύρισα,
μα μούμεινε ο πόνος.

Ιούνιος 64
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Πρωτοχρονιά ήταν και τότε!
Οσο κι αν σ έκλαψα θα σταματήσω.
Θα θυμηθώ εκείνα τα παλιά,
που είχα τη χαρά σε γνωρίσω!
12-12-65
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ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑ
Ένα καράβι μοναχό, και σιδερένιο
σ έχει κλεισμένο στο παλιό του το κουφάρι.
Θάθελα νάμαι άστρο ασημένιο,
ναρθώ μια νύχτα δίχως το φεγγάρι,
να σ ανταμώσω, κι ώ τι θαύμα,
χωρίς να βλέπεις,να μ ακούς, αλήθεια,
να γίνω μάγισσα, κι αντάμα,
να ρθούμε δω, όπως στα παραμύθια.
Στα μέρη που περάσαμε μαζί δυο χρόνια,
που τώρα λείπεις κι όλα είναι λυπημένα,
αχ είμαι σίγουρη, θα το πιστεύω πάντα,
δεν το ξεχνάς πως ζήσαμε μαζί ευτυχισμένα.
Μια μάγισσα θα βρω, πουλί για να με κάνει,
και να πετάξω ευθύς ναρθώ κοντά σου,
σαν σ ήρεμο και απάνεμο λιμάνι,
καράβι που το δέρνει ο έρωτάς σου!
1968

ΤΟ…. ΤΙΠΟΤΑ
Σκέφτηκες ποτέ φίλε, πόσο πολύ μπορεί
να είναι ένα… τίποτα; Όχι βέβαια!
Κι όμως, για σκέψου το!
Θα δεις τότε πως ένα χαμόγελο είναι η ευτυχία.
Μια δραχμή είναι όλος ο πλούτος!
Ένα δάκρυ ο μεγάλος πόνος!
Κι αυτό όταν είναι πραγματικά δικά σου
και τα χάσεις. Τότε θα δεις
πόσο πολύ είναι ένα… τίποτα!
Σκέψου πάλι: αν δεν πάρεις ούτε ένα χαμόγελο,
αν δεν έχεις ούτε μια δραχμή,
αν δεν τρέξει ένα δάκρυ…..
Τότε δε θάχεις τίποτα! Ούτε χαμόγελο να χαρείς,
ούτε δραχμή να την παίξεις στα δάχτυλά σου
ούτε δάκρυ να το σκουπίσεις.
Τότε θα είσαι ένας κενός άνθρωπος. Χωρίς
καρδιά, χωρίς πλούτη,χωρίς αισθήματα.
Ένας άνθρωπος που δεν έχεις τίποτα
να δώσεις, ούτε και να πάρεις.
Τότε πρέπει να φύγεις…να φύγεις μακριά!…
1967
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ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
Ημέρες δερνόταν το δόλιο καράβι,
εδώ και κει σ άγριες θάλασσες.
Ήταν καιρός που ένα βράδυ,
το λιμάνι του γέμισε χάλασες.

Κοιτάει με χαρά το λιμάνι.
Μα ξάφνου και τούτο αγριεύει.
Σα δράκος στις μάσκες του φτάνει,
το κύμα φρικτά το παιδεύει.

Επρώρεψε δω, επρώρεψε κει,
ένα νέο λιμάνι για νάβρει,
μα παντού,λες κι ήταν μοίρα κακή
τόδειρε ανώφελα η θάλασσα η μαύρη.

Φουσκώνει το κύμα,
ζητάει να το πνίξει,
γιατί άλλο καράβι
εκεί έχει άγκυρα ρίξει!

Κι έφτασε νάναι το κύμα μεγάλο,
μπουρίνι γεμάτο μπροστά να βρεθεί.
Λίγο έλειψε μέσα στο σάλο,
το δόλιο καράβι να πάει, να χαθεί!

Δεν έμεινε άλλο σε κείνο το μέρος.
Δε θέλησε διόλου γι αυτό να μιλήσει.
Εγύρισε πίσω, και μόνο σα γέρος,
γεμάτο πίκρα τραβάει για τη δύση!

Μα πάνω στην ώρα
σα νάειδε λιμάνι.
Κι έβαλε πλώρα.
Κοντά, νάτο, φθάνει!

Πιος ξέρει, αλήθεια ,το πόσο θ αντέξει
στις μπόρες, στο κύμα!
Πιστεύει, το δόλιο, πως πριν καν να φέξει
θα γίνει ναυάγιο.Αλήθεια, τι κρίμα !….

Γαλήνη κι ελπίδες
θα βρει δίχως άλλο.
Και παίρνει κουράγιο
‘πο πριν πιο μεγάλο.
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1968
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ΕΛΠΙΔΑ
Θαμπό σημάδι, σε μιας αυγής το φως !
Το γκρίζο φόντο δε βοηθάει,
να δει κανείς το σχήμα του.
Δεν είναι από λούλουδο ανθός,
ούτε πουλί της νύχτας που πετάει,
που τρόμαξε στο διάβα του.
Θαμπό σημάδι σε μια γκρίζα αυγή!
Μα όλο ανεβαίνει. Και μεγαλώνει.
Πάει να φτάσει στου ουρανού τα πλάτη!
Και ενώ ο ήλιος πάει να βγει,
το χρυσάφι του ξάφνου θαμπώνει,
να διαλύσει την κάψα του βάζει γινάτι.
Θαμπό σημάδι π απλώθηκε!
Μοιάζει με σύννεφο ολο βροχή.
Τι ευτυχία! Θα βρέξει, θα ποτιστεί το χωράφι.
Χρόνια απ ην κάψα ρημώθηκε!
Και να τώρα πάλι , σα νάναι αρχή,
θα φυτρώσει φιλία, στοργή και αγάπη !
1973
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ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Το πέλαγο του Νότου βλέπω πέρα
π απλώνεται γαλάζιο, μακρινό,
και μούρχεται στο νου πω ς κάποια μέρα,
θα το διαβώ νοσταλγικά,προτού ναρθεί το δειλινό.
Μαβιές ανταύγειες απ το βάθος,
φέρνουν χιλιάδες όμορφες παλιές μας αναμνήσεις!
Θυμάμαι κάποιος μούλεγε,
στα ξένα σα βρεθείς, πολλά θα νοσταλγήσεις!
Πόσο χε δίκιο κείνος ο φίλος ο καλός
που ήξερε από ξένα, από καημό.
Πούναι το φως, οι θυμαριές, ο ήσυχος γιαλός,
τα λούλουδα που φύτρωναν πλάι στον ποταμό!
Μακριά μου όλα άπιαστα, μα πάντα τα θυμάμαι!
Χαμογελώ στη σκέψη τους, κι ελπίζω κάποιο δείλι,
όπως το ονειρεύομαι τα βράδια σαν κοιμάμαι,
θα σε ιδώ να μου κουνάς, στο μόλο το μαντήλι!
Πόσο γλυκιά, στο νου συχνά σε φέρνω,
και μες στη χρυσοκόκκινη ανταύγεια της δύσης,
το δώρο μου, χίλια φιλιά σου στέλνω,
ένα μεγάλο σ αγαπώ μ αυτά για να κεντήσεις!
1968

13

ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΗ ΧΑΡΑ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Σ έβλεπα πουρχόσουν σαν τη θύελλα
μα δε σε φοβόμουν.
Να πέσω στη δίνη σου ήθελα,
δε μ ένοιαζε αν θα χανόμουν!

Είχα τον ουρανό στα χέρια μου
και τον έχασα.
Γιατ΄ ήρθε καταιγίδα
και τα σάρωσε όλα!

Κι ήρθες! Μ άρπαξες στο πέρασμά σου,
κι ένοιωσα χαρά που με συνεπήρες.
Λύγιζαν τα γόνατά μου στ άκουσμα σου,
μα πάλι εμακάριζα τις μοίρες,

Πήρε την ελπίδα,
πήρε τη χαρά μου,
πήρε τη σκέψη μου,
και την καρδιά μου !
1971

που σ έφεραν κοντά μου.
Διαφέντεψες στο φοβερό σκοτάδι,
πούνοιωθα μέσα στην καρδιά μου,
και γεύτηκα το πιο γλυκό σου χάδι!
Στροβίλισες πολλές φορές, αλήθεια,
παιδεύτηκα χαρούμενα, μέσα σ αυτή τη χάση,
μα όπως πάντα γίνεται μέσα στα παραμύθια,
ο νιος κατάφερε τρανή βασιλοπούλα ν αγαπήσει.

Τώρα πια κάλμα,φως και ζεστασιά,
γεμίζει δυο ψυχές βασανισμένες,
κι ελπίζω με χαρά ,ζωή και ξεγνασιά,
να μείνουνε ομορφοστολισμένες!

Και ξαφνικά ημέρεψες, γλυκιά αγαπημένη,
σε ένοιωσα πολύ κοντά, αγνάντια στην ψυχή μου,
μέσα στον ίδιο έρωτα κι οι δυο αγκαλιασμένοι,
να λαχταρώ, να λαχταράς, το ζεστό φιλί μου!

Μ αν πάλι έρθει η θύελλα η φοβερή,
και μες σ αυτή μαντέψω πως σε χάνω,
τότε, να γίνει άλλο δε μπορεί,
παρά στην αγκαλιά σου μέσα να πεθάνω!
1970
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ΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ ΜΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Παλιά σαν ήμουνα παιδούλα,
κι έμενα ακόμα στο χωριό μου,
μ αγνή και άδολη καρδούλα,ένα ήταν τ όνειρό μου:
Να μπω στη θάλασσα κι εγώ,
όπως εκείνοι οι τσιγγάνοι,
που έβλεπα από ψηλά,να τριγυρίζουν στο λιμάνι.
και με τα ρούχα τους μαζί ,
βούταγαν στο νερό όποτε θέλανε,
και πάνω τους τα έτριβαν,νόμιζαν πως τα πλένανε!
Η εικόνα αυτή βαθιά μου είχε μείνει
κι ήθελα να, έτσι με τη μπλε ποδίτσα,
να μπω, πως ζήλευα, εκεί, μέσα στη θαλασσίτσα.
Ώσπου το αποφάσισα μια μέρα του Ιούνη,
και μπήκα στο νερό, όπως και οι τσιγγάνοι.
Μα η μητέρα από ψηλά, με είδε, θύμωσε και φτάνει!
Και τι φωνές!-Τι έκανες βρε τέρας; Πάει το φόρεμα!
Κι ενώ περίμενα να φάω καμιά στα πισινά μου,
άλλαξε, μόνο, με κουβέρτα την ποδιά μου.

Ένα όνειρο! Ξαφνικά ήρθε το όνειρο!
Μαζί κι η απρόσμενη ευτυχία!
Πρωτόγνωρη κι ασυνήθιστη!
Πόσο όμορφο ήταν !
Τόζησα τ όνειρο, πόσο βαθιά!
Χάθηκα στους ανέμους του,
γεύτηκα καρπούς, γνώρισα τόπους,
μίλησα με τους αγγέλους.
Άκουσα τους ύμνους των
πέταξα μαζί τους σ άλλους κόσμους
αγκάλιασα το Θείο,
έγινα ένα μ αυτό!
Μα ήταν όνειρο!
Ήρθε το πρωί
κι είδα την αλήθεια γυμνή,
γυμνή και βρώμικη!
1973

1973
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
Ετοιμοθάνατος ο νιος κείτεται στο κρεβάτι,
κι όλοι οι φίλοι γύρω του του ψιθυρίζουν κάτι,

Χαμογελάει ο φτωχός! Ισως ποιος τάχα ξέρει
μήπως το λιγοστό τοφως, το θάμα θε να φέρει;

μ αυτός σε κόσμο άλλονε στραμμένο έχει το νου του.
Ξέρει πως φεύγει απ τη ζωή, ώρα του μισεμού του!

Πάλι τα μάτια σφαλιστά βλέπουνε όλοι φίλοι
κι υψώνουνε τα μάτια τους, ψηλά προς το καντήλι.

Ξάφνου τα μάτια ανοιχτά βλέπουνε και θαρρεύουν,
πως ίσως θα γενεί καλά, αρχίζουν να πιστεύουν.

Έσβησε! Σκέφτονται φρικτά.Πάει ο φίλος ο καλός!
Βουρκώνουνε τα βλέφαρα,κι ο νους τους πια θολός.

Κινεί αργά το χέρι του και με κλειστή παλάμη,
τους δείχνει με χαμόγελο, εκεί κατά το τζάμι.

Δεν προλαβαίνουν να σκεφτούν,τι άραγε να κάνουν
τα βλέπουν πάλι ανοιχτά,και πιο κοντά του φτάνουν.

Γυρίζουν όλοι προς τα κει μα τίποτα δε βλέπουν.
«Παραλογίζεται ο φτωχός», ο ένας στον άλλο γνέφουν.

Χαμογελάει πάντα ο νιος! Γύρω καθώς τους βλέπει,
θλίψη να δώσει δε μπορεί, να τους γελάει πρέπει!

Μα πάντα ο νιος χαμογελά, τους δείχνει μιαν αχτίδα,
που μπαίνει απ το τζάμι του:-Λες νάναι η ελπίδα;

Πως θε να ζήσει αιώνια τους δίνει την ελπίδα,
κι ενώ τρέμουν τα χείλη του, λέει πνιχτά: την είδα!
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ΛΕΣ ΝΑΡΘΕΙ;
Φεγγίζει η αυγή, χαράζει, ω νάτη!
Ο ήλιος πάει να φανεί, τ ουρανού το μάτι.
Τα όνειρα φεύγουν, θε νάρθει το φως,
να ζήσω στ αλήθεια, πως ήθελα, πως,
μια μέρα γεμάτη, γεμάτη ομορφιά,
γεμάτη ελπίδα, με φως στην καρδιά.
Φεγγίζει η αυγή! Μυρίζει η λεβάντα!
Λες νάρθει αυτό που πρόσμενα πάντα;

ΜΑΖΙ
Μαζί στήσαμε την αγάπη μας,
μαζί τη βοηθήσαμε να μεγαλώσει!
Μαζί ζήσαμε τις χαρές και τους καημούς της.
Μετά από καιρό, μαζί τη σκοτώσαμε,
και χωριστά ο καθένας την έκλαψε.
Χώρια καθένας προσπαθεί να ξεχάσει!
Μονάχος καθένας σαλεύει τα λείψανα,
γυρίζει αλλού το κεφάλι, κάτι άλλο ναβρεί!
Όμως, μαζί πρέπει να θάψουμε το θύμα!
Φλεβάρης 1974
24

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ Η ΨΕΥΤΡΑ
Δυο ήταν! Αυτός και κείνη,
Ένας ηθοποιός και μία ψεύτρα!
Που αμέσως κι όλας είχε γίνει,
της απονήρευτης καρδιάς του η κλέφτρα!
Ω, πως την ένοιωσε εκείνη την αγάπη!
πως τα άρεσαν τα λόγια τα τρελά,
πως τα άρεσε να κυλιστεί στη λάσπη,
μαζί της, κι ας μη σηκωθεί ξανά.
Κάποτε τούπε, είσαι έ νας θεατρίνος!
Δεν είχε λάθος, μα για λόγο μόνο ένα:
Για να φανεί ισάξιος αυτής πούχε πιστέψει
για να μη μοιάζει μ άλλονε κανένα!
Γι αυτό και άλλαζε μορφές,
γινόταν άλλος γι άλλη.
Και κείνη λόγια άλλαζε,
γινόταν άλλοτε μικρή κι άλλοτε μεγάλη.
Μα όλα όσα έγιναν,όσα κι οι δύο είπαν,
τα ξέχασαν, τα νόμισαν γι αστεία,
γιατί ποτέ δεν έμαθαν, πως ήταν,
ο ένας ο Πρωτεύς, κι η άλλη η Πυθία!
1973
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ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
Σε μια παλιά φωτογραφία
πούχασε κάθε χάρη απ το χρόνο,
βλέπω νοσταλγικά την παραλία
του όμορφου χωριού μου, κι όχι μόνο!

Να ο πατέρας μας εκεί, γελάει με μας,
και χαίρεται, πόσο τον νοιώθω αλήθεια,
κοιτάει γλυκά τη μάνα μας,
σκηνή που τηνε ζεις μόνο στα παραμύθια!

Κιτρίνισε απ τις μέρες που περάσανε,
όμως για μένα, που βαθιά μες την καρδιά μου,
έχω κλεισμένα χρόνια παιδικά μου,
τα όσα δείχνει τίποτα, μα τίποτα δε χάσανε!

Στον τοίχο απέναντι ο παλιός
με το σπασμένο τζάμι του καθρέφτης
και δίπλα το παράθυρο,
που κει αν πηδήξεις πέφτεις,

Να ο γιαλός που έπαιζα μικρός πάνω στην άμμο.
Πιο πάνω οι λεύκες οι ψηλές,
που φεγγαρόλουστες βραδιές,
μες τ απαλό τους θρόισμα, κει χάμω,

μέσα στον κήπο του σπιτιού.
Πλάι ένα δρομάκι αρχίζει
που πάει για τη θάλασσα.
Α να κι η δάφνη που ανθίζει!

καθόμουν κι έκανα τα όνειρα τα τόσα,
παιδιάστικα, μα όλα τους γεμάτα ευτυχία,
που μου μιλούσαν στην ψυχή, με τη δική τους γλώσσα,
ως πούρθα δω, στη μακρινή ετούτη πολιτεία.

Ω, τι λουλούδια κατακόκκινα
γλυκές ημέρες μου θυμίζουν,
που τάβαζα στο βάζο,
την κάμαρά μας να στολίζουν!

Πιο πάνω, να, το σπίτι μας το πατρικό,
όπου η μάνα έψηνε στη θράκα καλαμπόκι,
ρεβίθια, κάστανα, κι όλοι βουτάγαμε μαζί,
σε ποιον κι αυτή να πρωτοδώκει;

… Σε μια παλιά φωτογραφία,
πόσες εικόνες άλλες αναδίνουν,
πανέμορφες και ζωντανές,
που με τίποτα δε σβήνουν !
1973
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ΨΥΧΙΣΜΟΣ

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ

Κυνήγησα την ψυχή σου
σε πολλά ανθρώπινα κορμιά,
κι όπου τη βρήκα
ενώθηκα μαζί της.

Σ αυλόπορτα που τη γεμούν, ζουμπούλια, μενεξέδες,
κόκκινα τριαντάφυλλα, πανσές και κατιφέδες,
μονάχη κάθεται η κυρά, στον αργαλειό και υφαίνει,
περνάει τη σαΐτα της, και κάπου ξαποσταίνει.

Ετσι δε σ έχασα ποτέ,
να μ αποχωριστείς δε μπόρεσες,
κι ούτε θα μπορέσεις,
εκτός αν πάψω να σ αναζητώ.

- Γεια σου, κυρά μου, κι άσε με λίγο να ξαποστάσω
να πιω νερό, να στυλωθώ, στην πόλη μου να φτάσω,
στον τόπο που μ αγάπησαν, πάνε πολλά τα χρόνια,
που ίσως τώρα μούδειχναν, λίγη – ζητώ – συμπόνια.

Τώρα το νιώθω, θες να με κατακρίνεις,
γι αυτή μου την εναλλαγή.
Όμως το ξέρεις, κι ας μη τόμαθες ποτέ:
Η ψυχή πετά, κάθε και σ άλλο σώμα!

Στρέφει στην πόρτα η κυρά και βλέπει έναν ξένο,
κουρέλι απ το περπάτημα, και κατασκονισμένο.
- Ποιος είσαι, λέει, και που πας, που ειν το σπιτικό σου;
Έχεις φαμίλια τάχατες, ποιο ειν το ριζικό σου;

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ
Σ αγαπώ, μ αγαπά, τον αγαπάς,
δε σ αγαπά.
Τον αγαπά, δεν την αγαπά,
αγαπάει την άλλη.
Την αγαπά, αγαπάει τον άλλο.
Τι μπέρδεμα μεγάλο!
1974
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Είχα κυρά, μα τόχασα, ειμ από τόπο άλλο,
μα κι αποδώ με ήξεραν, έχω όνομα μεγάλο,
μα τώρα ποια η αφορμή να τα ξαναθυμάμαι;
Σαν πιω νερό, ξεκουραστώ, σε λίγο εκεί θάμαι.
-Λυπάμαι, ξένε, μα νερό σε σε να δώσω αρνούμαι,
δε σκέφτεσαι τους γείτονες; Θα δουν και τι θα πούνε;
-Καλά κυρά, συχώρα με τον τόπο που σου πιάνω,
θάναι καλύτερα για σε, πιο πέρα να πεθάνω.
Μη την ωραία σου αυλή, τύχει και τη χαλάσω,
μήπως στους γείτονες μπροστά, εσένα νε ντροπιάσω.
Φεύγω λοιπόν, συχώρα με, και μακριά πηγαίνω
αν βρω πιο κάτω μια πηγή, σαν θέλει ξαποσταίνω.
Μα βήμα καθώς έκανε ο γέρος για να φύγει,
αφήνοντας τριγύρω του θλίψη να τον τυλίγει,
τότε θυμήθηκε η κυρά σαν κάπου να τον ξέρει,
γι αυτό ο μαύρος δρόμος του, εδώ τον είχε φέρει!

Προσπάθησε να θυμηθεί, ποιος τάχα ναν ο ξένος;
μήπως παλιότερα γνωστός, και τώρα ξεχασμένος;
Και ενώ εκείνος έφευγε, με το σκυφτό κεφάλι,
σύγκρυο ένιωσε η κυρά: τον έβλεπε και πάλι!
Το νιο το λεβεντόκορμο που είχε αγαπήσει,
και μοίρα άδικη απ αυτήν, είχε σκληρά χωρίσει.
- Στάσου, φωνάζει δυνατά, μη με αφήνεις ξένε,
διαβάτη γεροκουρελή, μα πολυαγαπημένε,
σταμάτα λίγο να φτιαχτώ, και θε ναρθώ μαζί σου,
θέλω με σε να μοιραστώ την ύστερη ζωή σου!
Νερό ας μην έχω για να πιω, στο στόμα τι να βάνω,
μα μια δική μου αγκαλιά, εκεί για να πεθάνω!
Γυρίζει ο γέρος τη θωρεί, και δάκρυα κυλάνε,
τώρα καθείς τον άλλονε, αντικριστά κοιτάνε,
και τρέχουνε και σφίγγονται, κι ενώ χαρά χορταίνουν,
εκεί, στο δρόμο δυο ψυχές, στα ύψη ανεβαίνουν!

Φεβρουάριος 74

26

27

ΣΑΝ ΦΥΓΕΙ Η ΝΥΧΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ

Σαν θα περάσει η νύχτα και πάψεις
τα άστρα να μετράς, κι ο ήλιος θα φανεί,
τότε , πιστεύω, σίγουρα, πικρά πως θε να κλάψεις.
Τότε θα δεις αληθινή του φίλου τη θανή!

Ναι, είναι μια αχτίδα φως
μες στο βαθύ σκοτάδι!
Είναι, πως σκάει ο ανθός
στης μέλισσα το χάδι;

Σαν θα περάσει η νύχτα κι έρθει το φως,
του γυρισμού το δρόμο σαν θα πάρεις,
δε θα με πείσεις, πως,τάστρα δε μέτρησες, πως,
ψεύτικες, δεν έζησες στιγμές, σαν διακονιάρης,

Ετσι,να, μοιάζει αυτή η ελπίδα
που μου φωτίζει την ψυχή,
σα μέσα από σύννεφο μικρούλα ηλιαχτίδα,
που ξεπερνάει,ατάραχη, μέσα από τη βροχή.

στων αστεριών το φως, το τόσο λίγο,
κι αυτό κλεμμένο, από το φωτοδότη Φοίβο!
Δε θα με πείσεις , πως, ερωτοκοιτάγματα,
δεν είχες με τα αστέρια, ακόμη και πειράγματα,

Να, σαν ένα χαμόγελο γλυκό
στη μάσκα της μεγάλης θλίψης,
που, θάναι κάτι φανερό,
αν την καρδιά μου ανοίξεις!

στης νύχτας το βαθύ σκοτάδι, έστω,
γι αστεία, σαν παρένθεση στης μοναξιάς το δρόμο,
σα συντροφιά σ ανήφορο, ή όπως θέλεις πέστο,
να μη γρικάς τε τα στοιχειά, να φεύγεις απ τον τρόμο.

Μια ηλιαχτίδα, κάποιο φως
ελπίδα, θείο δώρο,
σαν της αγράμπελης ανθός,
που ετοιμάζει σπόρο.

Σα θα περάσει η νύχτα και ξανά φανεί
ο ήλιος, τότε θα δεις αληθινή του φίλου τη θανή.
Τότε θα νοιώσεις, πουν το φως, και ίσως σα χαμένη,
θα βρεις μες τα χαλάσματα, μια ελπίδα πεθαμένη!

Μα όμως θάναι δυνατή
τα σύννεφα να σκίσει,
και στο σκοτάδι το βαθύ
πλέριο το φως της να σκορπίσει;

1972
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ΘΥΣΙΑ
Βράδια και βράδια κοιτώ το φεγγάρι
θλιμμένο και κείνο σαν το ρωτώ,
ποιος άραγε σε έχει πάρει,
θλιμμένο και κείνο που σ αγαπώ.

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΛΑΙΕΙ
Ένα κορίτσι κλαίει!
Τι νάχει τάχα;
Νάναι το κλάμα του φτηνό,
Κάποια κακία της ζωής μονάχα;

-Σώπα, μου λέει, θα δω, θα σου πω,
ο έρως μπροστά μου δεν είναι κρυφός,
τα πάντα τα ξέρω σα νάμαι σοφό
ο έρως θαρρεύει στο χλωμό μου το φως!

Η μήπως κάτι πιο πολύ
τη σκέψη του βαραίνει,
μήπως στη μέρα τη θολή,
Κάτι γι αυτό πεθαίνει;

Στο φως μου, λοιπόν, αν αρχίσει
μι αγάπη καινούρια, για σένα πικρή,
αμέσως η λάμψη για πάντα θα σβήσει,
και κείνη το χάρο μπροστά της θα βρει.

Μήπως αγάπη τυραννά
το ξανθό κεφάλι,
μήπως για έρωτα πονά,
εκείνος πήγε μ άλλη;

-Όχι, φεγγάρι, δε θέλω να πάθει
στ αλήθεια στο λέω, κανένα κακό,
μονάχα που θέλω και τώρα να μάθει
πως έστω και έτσι, την αγαπώ!
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Τι νάχει η ξανθιά μικρή,
σαν τι τη βασανίζει,
και τα γλυκά ματάκια της,
με δάκρυα ποτίζει;
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ΠΟΥ Θ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ

Ξέρω, θάρθεις πάλι, αλλά πότε;
Είναι κοντά ή μακριά, θάναι πρωί ή βράδυ;
Να νιώσω πάλι, όπως τότε,
της ζεστής ανάσας σου το χάδι!

Εφυγες κι απόψε. Σαν κάθε βράδυ.
Γνωστός ο δρόμος όπου πας!
Δε θα χαθείς, κι αν με βαθύ σκοτάδι
τον περπατήσεις. Και πάνω απ όλα μ αγαπάς.

Να σου χαϊδέψω τα μαλλιά,
φιλιά πολλά να σου χαρίσω,
το χέρι να σου σφίξω σαν παλιά,
και όμορφες στιγμές να σου θυμίσω.

Το ξέρω αυτό, μα δε μου φτάνει.
Που πάει τάχα αυτός ,ο δύσβατος, ο δρόμος;
Να φτάνει σ ήσυχο κι απάνεμο λιμάνι,
ή μήπως σε φαράγγια που τα πνίγει ο τρόμος!

Κοντά, ο ένας πλάι στον άλλο,
τα περασμένα πάλι θε ναρθούν,
θα θυμηθούμε έναν έρωτα μεγάλο
τα σύννεφα της πίκρας θα χαθούν.

Δεν ξέρω, ούτε τόνα, ούτε τα άλλο,
φτωχός περπατητής ξεκίνησα ναρθώ κοντά σου.
Κι έγινε , ω θέ μου, το θαύμα το μεγάλο,
να γίνει φύλαξ άγγελος η άφωνη σκιά σου!

Μα πότε θάναι; Θάμαι νιος
ή απ τα χρόνια τα πολλά, ένας ξεκούτης γέρος;
Θάναι στο σπίτι το παλιό, στη Γη,
ή σ άγνωστο, σ ουράνιο, θείο, μέρος;
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ΘΥΜΗΣΟΥ……
Αν η ζωή μας χωρίσει ,
θυμήσου μια μέρα,
πως κάποια λόγια αγάπης
τ αγέρι για σε έχει πάρει,
πως στα γλυκά σου τα χείλη
έχω αφήσει ένα φιλί σαν αέρα,
κι αυτό που ζητούσες να μάθεις,
κάποτε θα στο πει το φεγγάρι.
Αν η ζωή μας χωρίσει,
σε παρακαλώ να θυμάσαι,
πως κάποια αγάπης τραγούδια,
σούγραψα με, κλεφτό, ένα δάκρυ,
κάτω απ την όμορφη δύση,
μες της αυλής τα λουλούδια,
κει στου γιαλού μας την άκρη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Πως λογαριάζεις , αλήθεια , την αγάπη;
σαν ένωση με την αθανασία,
σαν υλικό που χτίζουν πύργους,
ή σαν λόγια του αέρα;
Σαν ύλη την εθές, γι αυτό γυρεύεις να πιαστείς
πο κει και να μην πέσεις;
Η τάχατες σαν τα μεγάλα λόγια,
π αγέρας τα παίρνει πάντα μακριά;
Καλότυχη! Σαν ένωση ψυχών αν τη ζητήσεις,
Θείας φοράς συνέπεια, μες τη ζωή ετούτη,
τότε μονάχα ζεστασιά, γαλήνη θα χορτάσεις,
θε να γεμίσεις ανθρωπιά, θάχεις όλα τα πλούτη!

Αν η ζωή μας χωρίσει,
θυμήσου μια μέρα,
πως μια γωνιά της καρδιάς μου,
με ελπίδα είχα γεμίσει,
το είναι μου όλο ως πέρα,
πως ήσουν εσύ ο Θεός μου,
προτού η ζωή μας χωρίσει!
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΟΥ
Της Παναγιάς ξημερώνει,
μια γιορτινή μέρα,
μα όμως κάτι σιμώνει,
το νιώθω, μακριά, στον αγέρα.

ΦΩΝΟΥΛΕΣ

ΨΥΧΗΣ

Σταγόνες βροχής,
φωνούλες ψυχής, δροσάτες!
Σταγόνες βροχής, ελπίδα φυγής
σ ανθοστόλιστες στράτες!

Κάτι που έρχεται, πλησιάζει,
αρχίζει να παίρνει μορφή,
μοιάζει με ήλιο, σα να χαράζει,
είσαι εσύ πούρχεσαι στη ζωή!

Σταγόνες βροχής, π αργοπέφτουν,
φωνούλα ψυχής που μας λείπει,
φωνούλες ψυχής που μας γνέφουν.
Δροσίζουν σε λίγο, του στήθους οι κήποι.

Γεννιέσαι, στα αλήθεια!
Χαρά, ω χαρά μου,
είσαι μια νέα πνοή
που θα μπει στην καρδιά μου.

Σταγόνες βροχής- φωνούλες ψυχής!
Ελπίδα ζωής, μετά απ το τώρα,
ο ήλιος θα βγει, θα χαρείς,
κι όνειρο θάναι η μπόρα!

Γεννιέσαι μια μέρα,
γεμάτη με μάγια,
μια μέρα μεγάλη και άγια:
Θα σ ονομάσουμε ΝΑΓΙΑ!
1978
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ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ
Δε μ αγαπάς; μη μ αγαπάς!
Θαρρείς κακό μου κάνει;
Σε βλέπω κι είμαι βασιλιάς.
Κι αυτό μου φτάνει!
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ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ

Η ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ

Είχα πει στη ψυχή μου
να περνάει τις μέρες της, όπως, όπως.
Χωρίς να νοιάζεται
για τις καθημερινότητας τις χαρές.

Έχω μια μικρή κουκλίτσα
που τη λεν Παναγιωτίτσα.
Θα της δώσω μια σφαλιάρα,
γιατί κάνει τη ναζιάρα.

Παρ όλο αυτό συνέβηκε
κι αθέτησα το λόγο μου.
Ανοιξα την ψυχή μου
και σ έβαλα μέσα.

Είναι κόρη απ τις λίγες.
Ολο λέει, μπαμπά που πήγες;
Θέλει χρήμα για χαρτάκια,
να κολλάει στα κουτάκια.

Χωρίς να ξέρω αν πρέπει,
χωρίς να ξέρω αν θέλεις,
χωρίς να ξέρω αν θάνοιωθε
όμορφα η δική σου η ψυχή.

Σα θυμώνει και φωνάζει
μοιάζει με τρελοκομείο,
και μου λέει θα σε στείλω
σα γεράσεις, στο γηροκομείο.

Ω, μην τρομάζεις, αν δε σ αρέσει,
απαλό θάναι τ αγκάλιασμα.
Μέχρι σιγά-σιγά ξεφτίσει,
αφού δε θάχει τίποτα να θυμάται!
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Στον πατέρα μου

ΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΑ
Νύχτα φύτεψα το γιασεμί στην αυλή σου.
Νύχτα το πότισα να μη μαραθεί.
Ηθελα να μυρίζεις τα άνθη του και να με θυμάσαι!
Μα τι πόνος ! Νύχτα έκοψα τα πρώτα άνθη
και τάβαλα στα σταυρωμένα σου τα χέρια!
Πιο κάτω από τα κλειστά σου μάτια!
Νοέμβρης 1982

ΣΕ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Την άνοιξη ήρθαν τα πουλιά,
μα δε σε βρήκαν.
Και τρομαγμένα τσίριξαν,
στο σπίτι που σ αφήκαν!
Που πήγες λατρευτέ της γης,
νωρίς δεν ήταν τάχα;
Να πάρεις δρόμο της φυγής,
να κείτεσαι στην πλάκα;
Ανοιξη 1983
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Τ ΡΑΓΟΥΔΙΑ
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ΚΑΗΜΟΣ

Η ΑΓΑΠΗ

Σ αγάπησα αληθινά,
κι ενώσαν οι ψυχές μας,
ήτανε ίδιες φαίνεται,
οι τύχες οι δικές μας.
ΡΕΦΡΕΝ

ΕΛΑ ΕΛΑ
Ελα μωρό μου να τη βρούμε,
να μπλέξουμε εγώ και συ,
σε ταβερνάκι να τα πούμε,
να γίνουμε σκνίπα απ το κρασί.
ΡΕΦΡΕΝ

Εγινε η αγάπη μου καημός,
λύπη πολύ μεγάλη,
μα στη καρδιά μου δε θα μπει,
ποτέ καμία άλλη.

Ελα, έλα, σου φωνάζω έλα,
τώρα που μούρθε η τρέλα,
τώρα που μούρθε η τρέλα.

Το ίδιο πάντα σ αγαπώ,
δε θα σε νιώσω ξένη,
και μια ανάμνηση παλιά,
μέσα μου πάντα μένει.

Ελα μωρό μου να τη βρούμε,
να μου χαρίσεις το ζεστό σου το κορμί,
στο πρώτο το μοτέλι να χωθούμε,
και ας μην έχουμε δραχμή.

Ρεφρέν το ίδιο
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Ρεφρέν το ίδιο
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ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
Πάει η Αθήνα η παλιά,
παν τα παλιά τα χρόνια,
ξένοι στης πλάκας τα στενά,
χωρίς λουλούδια τα μπαλκόνια.

Αθήνα χίλιες ομορφιές,
φύγανε ξεχασμένες,
μονάχα σ απομένουνε,
οι νύχτες μυρωμένες.
Πάει η Αθήνα η παλιά,
άλλαξε χρώμα η πόλη,
και του καιρού μας η μιλιά
τσιμέντο τρέχει όλη.
Ρεφρέν το ίδιο
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Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
Η μικρή Μαρία θέλει,
νάβγει βόλτα στην Κυψέλη,
και κρυφά από τη μαμά της,
νάβρει τον πιτσιρικά της.

Δώδεκα χρονών Μαρία,
παριστάνεις την κυρία,
και μου θέλεις και αγόρι,
πλούσιο και με βαπόρι.
Η μικρή Μαρία κλαίει,
γιατί η μάνα της, της λέει,
δώδεκα χρονών μωρό,
θα σου πάρω μπιμπερό.
Βρε Μαρία συλλογίσου,
το σχολείο, τη σπουδή σου,
τόσα χρόνια έχεις μπροστά σου,
για να κάνεις τα δικά σου.
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Ο ΦΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΘΕΕ ΜΟΥ

Φίλε, φίλε γιατί δε μου μιλάς,
τι θέλεις να μου κρύψεις;
Γιατί δε θέλεις την καρδιά,
σε μένανε ν ανοίξεις;

Γιατί Θεέ μου όλοι εμείς,
που είμαστε παιδιά σου,
μονάχοι αργοπεθαίνουμε,
στα χέρια τα δικά σου.

Ο φίλος είναι αδερφός,
και κάτι παραπάνω,
αν θέλεις για εσένανε,
να πέσω να πεθάνω.

Εσύ μας δίνεις τη ζωή,
για να τηνε χαρούμε,
μα κάτω απ το βλέμμα σου,
σαν τα αγρίμια ζούμε.

Φίλε γιατί δε μου μιλάς,
τον πόνο σου για πες μου,
μες την καρδιά μην τον φυλάς,
οι πίκρες σου, δικές μου.

Γιατί Θεέ μου δεν κοιτάς,
λίγο τα πλάσματά σου,
αγκάλιασε λίγο τη γη,
άνοιξε την καρδιά σου!

Ο φίλος είναι αδερφός
και στις κακές τις ώρες,
μπορεί να είναι βάλσαμο,
σε σώζει απ τις μπόρες.
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ΘΑ

ΞΑΝΑΖΗΣΩ

Ο ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ

Ηρθες, κι ο ουρανός μου χαμογέλασε,
ήρθες, κι είπα πως η μπόρα πέρασε.
Τώρα μου λείπεις, κι ας μην είσαι μακριά,
τώρα σε θέλω, μα δε με θυμάσαι πια.

Ο Χασάν απ το Μπερούτι,
ήρθε τώρα στην Αθήνα (Περαία)
κι όπως τα περνάει φίνα (ωραία)
δε γυρίζει στο μπαρούτι.

Μα να στο βάθος ένα φως,
θα γυρίσει ο τροχός,
θα γυρίσει ο τροχός,
θα ξαναζήσω πάλι, θα ξαναζήσω πάλι.

Ομορφος, ψηλός, με όνειρα γεμάτος,
πάει στη δουλειά, κάνει το γκαρσόν,
και γυρίζει σπίτι του κεφάτος.

Ηρθες, κι έζησα σαν μέσα σ ένα όνειρο,
μα έφυγες ξανά πριν νάρθει η αυγή,
ήρθες, και αγκαλιά με κράτησες,
κι ύστερα χάθηκε η θεία σου μορφή.

Ο Χασάν απ το Μπερούτι,
ερωτεύτηκε Ελληνίδα,
και τον έπιασε η τσιμπίδα,
κάπου κει απ το Δουργούτι.

Ομορφος,ψηλός, φωτιές ανάβει,
χαμόγελα σκορπά, κάνει το γαμπρό,
μα μοναχός γυρνάει το βράδυ.
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= Η δουλειά μοιάζει με μια μικρή πίτα, που όσο τη δαγκώνεις
μεγαλώνει.
= Όταν έχεις προβλήματα μην τα σκέπτεσαι.Γιατί ενώνονται
με τα προβλήματα του κόσμου και σε βαραίνουν πιο πολύ.
=Αφηνε τα προβλήματα για τους άλλους.
=Ο κόσμος γύρω σου πάντοτε αλλάζει, και συ γίνεσαι αναγκα
στικά άλλος άνθρωπος.
= Αν κάποτε καμφθείς στη ζωή, βρεθείς στο κάτω μέρος του
κύκλου, κάνε υπομονή, αργά ή γρήγορα ο κύκλος θα γυρίσει
=Αν ποτέ προβληματιστείς για το λόγο της ύπαρξής σου,
θυμήσου ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ύπαρξη της
ανθρωπότητας. Χωρίς εσένα ο κόσμος θάταν αλλιώς.
= Ζωή είναι αρκετές διαστημικές πράξεις, προσθέσεως,
πολλαπλασιασμού, διαιρέσεως και αφαιρέσεως.
= Ο πνευματισμός είναι αντίστροφη κατάσταση του σέξ.
=Οι αρχαίοι έλεγαν λίγα και καταλάβαιναν πολλά. Εμείς
λέμε πολλά και καταλαβαίνουμε λίγα.
= Αν κάποιος σου φέρεται άσχημα, μη βιαστείς να τον
επικρίνεις. Περίμενε να δεις στο τέλος, αν θα γελάσεις ή θα
κλάψεις μαζί μ αυτόν.
=Η αγάπη είναι κάτι σαν την αγορά. Όσο την κυνηγάς
ακριβαίνει κι όσο αδιαφορείς σου παραδίδεται μισοτιμής.
= Πολλές φορές τα πόδια έχουν περισσότερη γνώση από το
κεφάλι. Γι αυτό δεν είναι άσχημο να τα ακούμε.
= Η αγάπη και το μίσος είναι δυο συναισθήματα που έχουν την
ίδια αιτία, αλλά εκδηλώνονται σε διαφορετικές εποχές.
= Θρησκεία είναι η πιο ταπεινή ερμηνεία των μυστηρίων
του σύμπαντος.
= Για να καταλάβεις τη σοφία του Θεού, πρέπει η σκέψη σου
να τρέξει ταχύτερα απ το φως.
=Φτιάχνεις όμορφο μέλλον, αν ζεις όμορφο σήμερα.Γιατί το
σήμερα γίνεται δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και
επηρεάζει το αύριο.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ελευθερία ζητάνε οι Λαοί,
ελευθερία ζητάνε οι Λαοί,
μα ποιος να τους τη δώσει,
μα ποιος να τους τη δώσει,
ποιος από όλους τους θνητούς,
τι βία θα προδώσει, τη βία θα προδώσει!
Θεέ μου γιατί τόσο αίμα,
Θεέ μου γιατί τόσο ψέμα,
δεν είν οι ανθρώποι δικά σου παιδιά;
Γιατί δεν τους δίνεις μεγάλη καρδιά;
Ελευθερία ζητάνε οι λαοί (δις)
και δίνουν τη ζωή τους, (δις)
την τυραννία δε μπορε ί,
ν αντέξει η ψυχή τους, ν αντέξει η ψυχή τους!
Θεέ μου γιατί τόσο αίμα,
Θεέ μου γιατί τόσο ψέμα;
Γιατί οι μεγάλοι ναι τόσο κακοί;
Δικαίωμα έχουν όλοι πάνω στη Γη!
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ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ

Η ΑΙΤΙΑ

Ερωτας είναι η αιτία,
που ξενυχτώ στα σκαλοπάτια σου.
Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία,
άσε με ν αγαπώ τα μάτια σου.
Ερωτας είναι η αιτία,
που ακολουθώ την πίστη σου.
Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία,
άσε με να γευτώ τα χείλη σου.
Ερωτας είναι η αίτία,
που αγαπάω τη φωνή σου.
Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία,
άσε με να χορτάσω το κορμί σου.
Ερωτας είναι η αιτία,
που με γεμίζει η ψυχή σου.
Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία,
άσε με να ενωθώ μαζί σου.
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ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΒΑΣ. Π. ΚΟΥΤΟΥΖΗ
= Οσο λιγότερο έξυπνος, ή μορφωμένος είναι κανείς
τόσο λιγότερο δεμένος είναι με το σύμπαν.
= Η αγάπη μοιάζει μ ένα πουλί, που πετάει από καρδιά
σε καρδιά, γι αυτό δεν μπορ ούμε να την έχουμε πάντα.
= Ο ψυχικός κόσμος του καθενός,δε βρίσκεται εντός του
αλλά εκτός α υτού.
=Μην προσπαθείς να καταλάβεις την κοινωνία. Μοιάζει
α νθρώπινη, αλλά συνεχώς αλλάζει πρόσωπο.
= Οι τρελοί γνωρίζουν αλήθ ειες που δεν μπορούν να
συλλάβουν οι γνωστικοί.
= Μην αφήσεις το κ ύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες
πως κινείται , και χάραξε τη δική σου πορεία.
= Καθένας ήρθε στη ζωή για ένα συγκεκριμένο ρόλο.
Γι αυτό δε μπορεί να παίξει ά λλον.
= Ο φόβος είναι ένα δεύτερο σώμα μέσα μας που
αγωνίζεται να ζήσ ει.
= Το δέντρο παύει να είναι υπεύθυνο, όταν το φρούτο
πέσει απ τα κλαδιά του.
=Το παν δεν είναι να αποφεύγεις την καταιγίδα, αλλά
να μη χάσεις τη ζωή σου μέσα σ αυτήν. Μετά ο ήλιος
ξαναβγαίνει και η ζωή συνεχίζεται.
=Η λάσπη είναι η αρχή για να χτίσεις έναν πύργο.
=Μπορείς να μιλάς δυνατά με τη σιωπή σου; πέτυχες!
= Όταν κανείς πλησιάσει στο θάνατο, τότε μόνο μπορεί
να πει πόσο γλυκιά είναι η ζωή.
= Μη λυπάσαι που θα πεθάνεις, αφού όταν πεθάνεις
δε θα λυπάσαι που πέθανες, γιατί δε θα το μάθεις ποτέ.
= Επειδή όλοι κάποτε θα πεθάνουμε, ε δε θα σκάσουμε
κιόλας!
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= Καθένας μπορεί να βαδίσει ένα δρόμο ολόκληρο
αρκεί να διαλέξει αυτόν που του ταιριάζει.
= Μη νοιάζεσαι αν σ ένα δρόμο περάσουν κι άλλοι, αφού
πρώτα θάχεις περάσει εσύ. Αν χρειαστεί να τον
ξαναπεράσεις, θα τον ξέρεις.
= Η μονάδα δε μοιράζεται, κι αν μοιραστεί θάναι μισή.
= Ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια τάση να
ενωθούμε με την αιωνιότητα.
= Βλέπε κάποιον εκ των έσω προς τα έξω, όπως σε
βλέπει και κείνος.
= Όταν πιστέψεις στον άνθρωπο, είναι σαν να πιστεύεις
στο Θεό.
=Μόνο με τα μάτια της ψυχής βλέπεις σωστά.
= Εκείνος που αγαπά, αρνείται τον εαυτό του.
= Το δυσκολότερο πράγμα είναι να μπορείς να νικήσεις
τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι ένας, αλλά πολλοί.
= Μόνο ο άνθρωπος που πόνεσε πολύ, μπορεί να
ξεχωρίσει τις ψυχές που είναι αδελφές με τη δική του.
= Ζητώντας ελευθερία, ζητάμε να υποδουλωθούμε στη
μοίρα μας, κι όχι στη μοίρα κάποιου άλλου!
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ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΚΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝ (οι)
ΘΑ ΓΙΝΩ ΤΑΛΙΜΠΑΝ! ( Ζεϊμπέκικο)

Μια νύχτααα, σε κουρσέψανε,
σε πήρανεεε, και παν,
για να σε ξαναπάρωωω,
θα γίνωωω, Ταλιμπάν !
Και Ταλιμπάννν, θα γίνω,
κοντά σουου να βρεθώωω,
μονάχος πώς να μείνωωω,
μονάχος θα χαθώωω!

Μεγάλο σαματά ανοίξανε στ Αφγανιστάν
Αμερικάνοι μα και ντόπιοι Ταλιμπάν,
οι πρώτοι βόμβες ρίχνουνε,
κι οι άλλοι στα όνειρά τους κολυμπάν.
Ο Μπιν Λάντεν κι ο μουλάς Ομάρ,
κοιτάνε πως θα σώσουν το τομάρ(ι),
έχουν ελπίδες στο θεό τους τον Αλλάχ,
μα ο λαός τους όλο αχ και βαχ.
Τι φταίνε εκείνοι οι καημένοι,
που γυρίζουνε ρακένδυτοι και πεινασμένοι,
για χάρη ενός τρελού π ακολουθάν,
για νάναι, λέει , εξουσία οι Ταλιμπάν.

Σε πήρανε και φύγανεεε,
αυτό ΄ναι το συμβάν,
για σένα νε κουκλάρα μου,
θα γίνω Ταλιμπάν !

Ο κόσμος είναι σίγουρα τρελός,
καθένας, ότι τούρθει, κάνει
φαίνεται πως χρειάζεται,
ο διάβολος λιβάνι.

Και Ταλιμπάννν θα γίνω,
στο ορκίζομαι μικρή,
σε άλλους, δε σ αφήνωωωω,
είναι η ζωή πικρή!
12-10-2001

Γιατί αλλιώς βρε φίλοι μου
θα τρελαθούμε όλοι,
αφήστε Αμερικάνους- Ταλιμπάν
ότι θέλουνε να τσαμπουνάν.
13 – 10 - 2001
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ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
Κάθε φορά που με ρωτάς αν νοιώθω την αγάπη που μου δίνεις,
κάθε φορά που με ρωτάς, πίσω σου τι αφήνεις,
κάθε φορά που με ρωτάς για σένανε τι νοιώθω,
σου λέω αγάπη δυνατή, μα και μεγάλο πόθο.

Κάθε φορά που μου το λες, πως μ αγαπάς, αν το πιστεύω,
σκέφτομαι πάνω απ όλα, πως τον εαυτό μου κοροϊδεύω.
Πως τάχα θα μπορέσω αυτήνε την αγάπη να χαρώ,
αφού να αλλάξεις μοίρα δε μπορείς, δεν το μπορώ.

Κάθε φορά που μου το λες, μια αγάπη, μια αλήθεια,
που θε ναβρεί δικαίωση μόνο στα παραμύθια,
σκέφτομαι πως ονείρατα μπορεί καθείς να κάνει,
αφού η αγάπη μας γεννήθηκε μια μέρα να πεθάνει.
Κάθε φορά που με ρωτάς, τι τάχα θε να γίνει,
και νοιώθω μέσα σου βαθιά μια πίκρα νάχει μείνει,
θάθελα πάντα να σου πω, όποια και νάναι η λύση,
μέσα μας κάτι όμορφο, ονειρικό, θα αφήσει.
23-12-04

Τι να σου πω, μπερδέψαμε, μπρόκολα και παντζάρια,
και κυνηγάμε από κοντά της αλεπούς τα αχνάρια.
Μήπως και την πετύχουμε, μη φάει καμιά κότα,
- πάρε σαν πας στο Φάληρο ένα κουτί μπισκότα.
Να γράφω στίχους μούρχεται φανταστικούς κι ωραίους
για κότες, κοκορόπουλα, και για τους αρουραίους.
Που ροκανίζουν το τυρί, μα και τα κολοκύθια,
και συ μου λες αγάπη μου ωραία παραμύθια.
Ασε λοιπόν την τρέλα μου να ανεβάσει γράδα,
και συ σαν πας στη Λαϊκή πάρε μια αχιβάδα.
Και πες εδώ γεννήθηκε ωραία Αφροδίτη,
αφού ποτέ δεν έχτισε ένα ωραίο σπίτι.
Να στέγαζε τον Ερωτα πούταν μοναχογιός της
γιαυτό και όλο τούδωσε ανέπαφο το βιος της.
Μ αυτός το παραγνώρισε και βέλη όλο πετάει,
κάνει τον κάθε δυστυχή μάταια να αγαπάει.
Γι αυτόν λοιπόν φασκέλωτα και κοίτα να γλεντάς,
και κάπου – κάπου αν μπορείς, σεγκούνι να κεντάς.
Οπου να γράφει πάνω του, καθώς θα σε τυλίγει,
πως η ζωή ματάκια μου, είναι για όλους λίγη.
Γιατί αν είχε διάρκεια, κάπου τα χίλια χρόνια,
ε, τότε θάλεγε κανείς πως θε να ζει αιώνια.
Δέκα φορές να παντρευτεί, πενήντα ν αγαπήσει,
και δυο χιλιάδες πράματα μες τη ζωή να ζήσει.
23-12-04
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Πρωτοχρονιά μας έρχεται κι όλοι θα φάμε πάλι,
μελομακάρονα γλυκά, ίσως και κουραμπιέδες
θα πιούμε και καμιά ρακί με σύκο και στραγάλι,
μπορεί κρασάκι κρητικό, μαζί με τους κεφτέδες.
Πρωτοχρονιά μας έρχεται, ξεχάστε τραγουδήστε
μια μαντινάδα κρητική, για τον καινούριο χρόνο,
όλες τις έννοιες μακριά και πέρα αφήστε,
κρατείστε σκέψη μοναχά σ ότι δε φέρνει πόνο.
Παίξτε μια λύρα κρητική, και τραγουδήστε ομάδι
τους πόνους πούφυγαν μαζί στο χρόνο όπου φεύγει,
πιείτε κρασί, φάτε ψαχνό, αρνί απ το κουράδι
και δώστε αγάπη μοναχά σ εκείνον όπου στέργει…….
( Στα Κρητικά κουράδι θα πει κοπάδι).
23-12-04

ΦΥΛΑΞΟΥ, ΘΑ

ΒΓΕΙ Ο

ΗΛΙΟΣ

Την είδες την καταιγίδα;
Ερχεται !!!
Φυλάξου……όπου μπορείς.
Αλλά μη χάσεις κάθε ελπίδα….
….πίσω ο ήλιος φαίνεται,
τοιμάσου να το χαρείς…..

Και να θυμάσαι,
όπου και αν είσαι:
Αν έχασες μια λιακάδα,
μια άλλη θάρθει,
θα τη χορτάσεις,
αν το θάρρος σου δε χάσεις!!!!
Απρίλης 2005
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