
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

όποια καρδιά αλθκινά χτυπά για τθν αγάπθ 
δεν τθ φοβίηει ςτθ ηωι δφςκολο μονοπάτι 
 
κι ακάνατο νερό να βρω ςτα χείλθ δεν το βάνω, 
αν δεν το βρει να πιεί κι αυτι, ιντα κα ηω να κάνω; 
 
κάνε το κάνατο για μασ τθν ίδια μζρα, Θε μου, 
αυτι νεκρι κι εγϊ να ηω δε κα δεχτϊ ποτζ μου 
 
καρδιζσ που κζλουν να χτυποφν για μιαν αγάπθ μόνο 
τςι δοκιμάηει ο Θεόσ χίλιεσ φορζσ το χρόνο 
 
λατρεφω τθν ανατολι, τθ δφςθ τθ φοβοφμαι 
γιατί τον κφκλο τςθ ηωισ με κάνει και κυμοφμαι 
 
Θε μου, και γιάθντα τ’ όνειρο να ςβιςει πριν το ηιςω, 
που γκρζμιηα άλλα κι ζπαιρνα πζτρεσ για να το χτίςω  
 
αγάπθςα κι αντάλλαγμα πιρα πλθγζσ ςτα ςτικια, 
αυτά πακαίνουν δυςτυχϊσ όςοι αγαποφν ςτ’ αλικεια 
 
ποιοσ είδε τζτοιο πόλεμο, να πολεμοφν τα μάτια 
χωρίσ μαχαίρια και ςπακιά να γίνονται κομμάτια; 
 
δε γιαίνει ο χρόνοσ τςι πλθγζσ θ κεωρία λζει, 
μα ςυνθκίηει όποιοσ πονεί ςον πόνο, και δεν κλαίει 
 
τα μάκια τα’ χουν να κωροφν μα ζχουν κι άλλθ χριςθ, 
μιλοφν εκειά που δε μπορεί το ςτόμα να μιλιςει 
 
λζει μου ο ιλιοσ: «Κοίτα με, πωσ λάμπω και πωσ καίω» 
«Λιγότερο απ’τα μάτια τηθ» γυρίηω και του λζω 
 
μιαν αδικιά κάκε πρωί μου δίνει ςτεναχϊρια 
ςτ’ όνειρο να’ μαςτε μαηί κι όταν ξυπνοφμε χϊρια 
 
ανε ποκάμει το νερό που ςε ποτίηω, κρίνε, 
μεσ τθν καρδιά μου φφτρωςε κι αίμα δικό μου πίνε 
 
τον ζρωτα δεν προκαλϊ, πόλεμο δεν του κάνω, 
γιατί ’ναι υπερδφναμθ και πζρα δεν τα βγάνω 
 
μθ ςου περάςει απ’ το νου ότι δε ςε κυμοφμαι, 
αυτό μπορεί και να γενεί  τθν ϊρα που κοιμοφμαι 
 
μεγάλο πράμα ςτθ ηωι τον τόπο να ηυγιάηεισ 
και ςε καρδιζσ με ςφννεφα να μπαίνεισ και να λιάηεισ 
 
είχα  μια’γάπθ κάποτε μα εδά τθν ζχω χάςει, 
δεν είχε θ μοίρα πιο ςκλθρι ποινι να με δικάςει 
 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

ςε Άγιο Διςκοπότθρο το δάκρυ ςου κα ρίξω 
τθν ϊρα που κα ξεψυχϊ μ’ αυτό να κοινωνιςω 
 
κα κάνω τρομοκρατικό χτφπθμα ςτο χωριό ςου 
ανζ χαρίςεισ αλλονοφ το φωσ των αμακιϊ ςου 
 
κάνει θ καρδιά μου όνειρα μα ιντα κα κερδίςει, 
αφοφ κι ο ίδιοσ ο Θεόσ τθν ζχει λθςμονιςει 
 
πονϊ, πονείσ, πονείσ, πονϊ, πονϊ,  πονείσ, πονοφμε, 
ζλα να πάμε ςτο γιατρό μαηί να γιατρευτοφμε 
 
χάνεισ, κερδίηεισ ςτθ ηωι δεν ζχει ςθμαςία, 
φτάνει μονάχα ν’ αγαπάσ, κάτι που ζχει αξία 
 
όνειρα χτίηω αποβραδίσ μα μόλισ ξθμερϊςει 
χάνονται, και παρακαλϊ να μθν ξανανυχτϊςει 
 
δεν τθνε δίνω τθν καρδιά ς’ άλλθ, να τθν πλθγϊςει, 
ςτα χζρια ςου μελαχρινι κζλω να τελειϊςει 
 
ςκίςτε γιατροί τα ςτικθ μου και προβλθματιςτείτε, 
μα ότι κι αν αντικρφςετε  μθν τρομοκρατθκείτε 
 
πζτρα κα κάμω τθν καρδιά και τθν ψυχι μου ατςάλι 
κι όρκο κα κάμω ςτο Θεό να μθ γνωρίςω άλλθ 
 
όποιον κι αν βάλεισ ςτθν καρδιά κα μ’ ζχεισ ςτο μυαλό ςου 
γιατί μαηί μου επζραςεσ τον πιο καλό καιρό ςου 
 
γζλα, να πάψουνε οι λαοί κάκε ςφαγι και μάχθ 
γιατί ςτο γζλιο ςου κα βρουν τθ λφςθ αποφ υπάρχει 
 
ο αετόσ πετά ψθλά μόνο για ζνα πράμα, 
μθν τον κωροφν τ’ άλλα πουλιά οντζ ξεςπά ςε κλάμα 
 
ζβγαλα δάκρυ, που ζλεγα πωσ δε μπορϊ να κλάψω, 
ςτιγμζσ που λάκκο ζςκαβα τς’ ελπίδεσ μου να κάψω 
 
κα βγάλω κζλω τθν καρδιά κζςθ κενι να μείνει 
και κα ςε βάλω να χτυπάσ εςφ, αντί για κείνθ 
 
ιντα τθ κζλω τθν καρδιά βαριά τραυματιςμζνθ, 
αφοφ ο καρδιολόγοσ μου μου’πενε πωσ δε γιαίνει 
 
θ μόνθ μου παρθγοριά ςτθσ μοναξιάσ τθ μπόρα  
είναι που ζρχεςαι ςτο νου χίλιεσ φορζσ τθν ϊρα 
 
ς’ ζνα μεγάλο ζρωτα  θ λογικι ‘ναι λίγθ 
κι όςο κι αν το καλοςκεφτϊ ςτθν τρζλα καταλιγει 
 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

μόνο εκείνοσ π’ αγαπά μπορεί να το πιςτζψει 
πωσ τθσ αγάπθσ ο καθμόσ  τθ ςταματά τθ ςκζψθ 
 
τϊρα που είμαςτε αγκαλιά ςπάςε το ρολόι 
να μθ γυρνά τς’ αγάπθσ ςου τςι ϊρεσ να μου τρϊει 
 
μθ με ρωτιςεισ να ςου πω το πόςο ς’ αγαπάω 
το άπειρο δεν ζμακα ποτζ μου να μετράω 
 
όλου του κόςμου τα νερά  μια βρφςθ να γενοφνε 
τθ φλόγα που ’χω ςτθν καρδιά να ςβιςουν δε μποροφνε 
 
βάλε φωτιά και κάψε με μα γω κ’ ανκίςω πάλι 
κι ωςάν το ρόδο κα με ιδείσ να ςε τρελάνει θ ηάλθ 
 
όνειρα όλοι  κάνουνε, ποιοσ άνκρωποσ δεν κάνει 
ποιοσ δε ηθτά ςτο πζλαγοσ τς’ αγάπθσ το λιμάνι; 
 
το όνειρο είναι όνειρο όςθ χαρά κι αν δίνει, 
γιατί το πρϊτο φωσ τς’ αυγισ ζρχεται και το ςβινει 
 
τ’ όνειρο το ‘κανε ο Θεόσ για να παρθγοράται 
ο δυςτυχισ, με τθ χαρά τ’ονείρου οντε κοιμάται 
 
ςτςθ κάλαςςασ τα κφματα τα χαιρετίςματά μου 
κα ςτείλω να ςου φζρουνε  μελαχρινζ ζρωτά μου 
 
το γζλιο μου είναι τεχνικό το λζω, δεν   τ’ αρνοφμαι, 
γιατί με βάςανα ξυπνϊ και με καθμοφσ κοιμοφμαι 
 
κάκε που νιϊκω μοναξιά ςκζφτομαι πωσ υπάρχεισ 
και κζλω να ‘ρκω εκεί κοντά τίποτα να μθν πάκεισ 
 
μακριά από τς’ αγκάλεσ ςου ιντα ηωι να κάνω 
που ότι κι αν μου δίνανε μπροςτά ςου δεν το βάνω 
 
αυτόσ που τθνε πίςτεψε τς’ αγάπθσ τθν ιδζα  
κάνει για κείνθ πράματα που γι’ άλλουσ είν’ ακραία 
 
τισ νφχτεσ που’ μαι μοναχόσ κι ο φπνοσ δε με παίρνει 
παρακαλϊ τθ ςκζψθ μου  κοντά ςου να με φζρνει 
 
ιλιε, γοργά βαςίλεψε, φφγε, να ςκοτεινιάςει, 
ςτο όνειρο πάλι να ‘ρκει να με ςφιχταγκαλιάςει 
 
ποιόσ ουρανόσ δε κα ‘κελε να ς’ ζχει για αςτζρι 
που κάνεισ το ςκοτείδι του να μοιάηει μεςθμζρι 
 
καιρό που ανκοφνε τα κλαδιά μθ βγαίνεισ ςτο ςεργιάνι 
γιατί τα λοφλουδα τςθ γθσ παράπονο τα πιάνει 
 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

πεσ μου μια λζξθ που χαρζσ  ςου προκαλεί μεγάλεσ, 
να ςου τθ λζω κάκ’ αργά και να ξεχάςω τς’ άλλεσ 
 
κάκε που μπαίνω ς’ εκκλθςιά και δω κερί να ςτάηει 
πονϊ διπλά γιατί κι αυτό με το κορμί μου μοιάηει 
 
όπου ςκεπάηει ο ουρανόσ  κι όπου ο ιλιοσ λιάηει 
ζψαξα και δεν ζβρθκα γυναίκα να  ςου μοιάηει 
 
ικελα δίδυμεσ καρδιζσ θ φφςθ να μου βάλει 
να δίνει όταν ς’ αναηθτϊ κουράγιο θ μια ςτθν άλλθ 
 
τθν ομορφιά ςου, κοπελιά, και ο Θεόσ καυμάηει 
για δεν υπάρχει τίποτα με ςζνανε να μοιάηει 
 
άκου ζνα τρόπο που’ βρθκα τον πόνο μου να γιάνω  
κλείνω τα μάτια και ςτο νου τθν ομορφιά ςου βάνω 
 
άνοιξθ μου κυμίηουνε τα όμορφά ςου μάκια 
μοιάηουν με ρόδα που ανκοφν  το Μάθ ςτα χωράφια 
 
κρίμα που άργθςε θ ηωι κοντά μου να ςε φζρει 
και πρόλαβε και με’ πιαςε μιαν άλλθ από το χζρι 
 
όφου και πωσ ς’ αγγίηουνε τα δζκα ντου δαχτφλια 
πωσ ςμίγουνε τα χείλθ ςου με τα δικά του χείλια; 
 
ότι ςου προκαλεί χαρά εγϊ κα το λατρεφω 
κι ασ είναι ξζνθ θ αγκαλιά που μπαίνεισ, και ηθλεφω 
 
δε ςε λυποφμαι κι ασ κωρϊ νεκρά τα όνειρά ςου, 
μα τα δικά μου τα’ καψα μζςα ςτθν αγκαλιά ςου 
 
ζλα κι ασ είναι μια ςτιγμι κι φςτερα πάλι φφγε, 
να ξαναδϊ για ποια αφορμι ςτράφι θ ηωι μου επιγε 
 
φζρε μου μοίρα μια χαρά και κα ςτθ δϊςω πάλι, 
μθν πω πωσ τθνε κράτθξα ςα με ρωτοφνε οι άλλοι 
 
ανάκεμά ςε για καρδιά ζλα ςτα ςφγκαλά ςου, 
και μθ ςε παραςζρνουνε τα ςυναιςκιματά ςου 
 
άμα κα ιδϊ το δάκρυ μου ςτα μάτια να προβάλλει, 
χαίρομαι, γιατί κα ςε ιδϊ ςτθν κάκε ςτάλα πάλι 
 
ότι κι αν χάςω βρίχνω ντο κι αν είναι και βελόνα 
και κα ςε βρω κι ανε γενείσ τςθ κάλαςςασ ςταγόνα 
 
του χρόνου τζτοια εποχι  κα ς’ ζχω ξεπεράςει 
μα ιντα κα βγει που οι καθμοί κα μ’ εχουνε γεράςει 
 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

εμζνα δε μου φταίξανε για να παραπονοφμαι 
εμπζρδεψα ςτα «πρζπει» μου κι ότι αγαπϊ ςτεροφμαι 
 
μόνο ςε μια περίπτωςθ μπορεί να ςου ξεχάςω, 
να το κελιςει θ μοίρα μου τθ μνιμθ μου να χάςω 
 
δάκρυ χαράσ ςτα μάτια ςου κζλω να τρζχει μόνο 
κι ασ δϊςει εμζνα ο Θεόσ κάκε δικό ςου πόνο 
 
μιςό φεγγάρι θ γνϊμθ ντου και πϊσ να το διαβάςω 
που δε κωρϊ τ’ άλλο μιςό το νόθμα να πιάςω 
 
δφςκολα βάνει μου θ ηωι και ς’ ζχω μακριά μου, 
κάμε τςι να ςε ψάχνουνε και κρφψου ςτθν καρδιά μου 
 
θ ςκζψθ ςου ςτα βλζφαρα κακίηει κάκε βράδυ 
και θ μορφι ςου γίνεται τ’ ονείρου μου ςθμάδι 
 
θ αγκαλιά ςου να γενεί γκρεμόσ , να πάω να πζςω 
και δε με νοιάηει για πλθγζσ και πόςο κα πονζςω 
 
όποια κι αν είναι θ αφορμι οντε γελάσ μ’ αρζςει 
δε κζλω  γω ςτα χείλθ ςου ο πόνοσ να’ χει κζςθ 
 
για μζνα είναι απόλαυςθ κάκε χαμόγελό ςου, 
γιατί τονίηει τς’ ομορφιζσ που’ χεισ ςτο πρόςωπό ςου 
 
μεσ το καντιλι εγϊ νερό κι εςφ κακάριο λάδι, 
δε ςμίγουμε, μα νιϊκουμε ο γεισ τ’ αλλοφ το χάδι 
 
κομμάτια από παλιζσ χαρζσ γυρεφγω να μονιάςω 
για δεν τονε κωρϊ αλλιϊσ  τον τρόπο να γελάςω 
 
τι περιμζνεισ για να δεισ πωσ χϊρια ςου δεν κάνω 
που ς’ αγαπϊ κι απ’ τθ ηωι μ’ ακόμα παραπάνω 
 
ςου καμα δϊρο τθν καρδιά μωρό μου, και δεν ξζρω, 
χωρίσ καρδιά μεσ τθ ηωι να ηιςω αν καταφζρω 
 
αυτοφ εκεί αποφ κρατάσ ςφιχτά από το χζρι 
πζςτου το, θ αγάπθ ςου είμαι, και να το ξζρει 
 
το πιάτο τθσ εκδίκθςθσ τρϊγεται πάντα κρφο 
και μάκε το προτοφ ςου πω το τελευταίο «αντίο» 
 
ακόμα και τα άψυχα  μπορείσ να ςυγκινιςεισ 
και πόςο μάλλον άνκρωπο  που’ χει καρδιά κι αιςκιςεισ 
 
μεγάλθ ’ναι θ απόςταςθ  αποφ μαςε χωρίηει 
μα θ ςκζψθ μου τθ διαδρομι δεν τθν υπολογίηει 
 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

αν τφχει και μ’ ονειρευτείσ κι ο φπνοσ ςου χαλάςει 
μου φτάνει που απ’ τθ ςκζψθ ςου κα’ χω κι εγϊ περάςει 
 
όλο τον κόςμο να κωρϊ και να’ ςαι εςφ μακριά μου 
παράπονα για μοναξιά κα κάνει θ καρδιά μου 
 
εςφ δεν είςαι ανάμνθςθ, ιςουν και κα’ ςαι πόνοσ, 
πλθγι που δεν κατάφερε να τθ γιατρζψει ο χρόνοσ 
 
και το να ς’ ονειρεφομαι μου’ χεισ απαγορζψει… 
μθ ςε κωρϊ, μθ ςου μιλϊ, μθ ς’ ακουμπά θ ςκζψθ… 
 
τθ μζρα που ςε γνϊριςα  κα τθνε κάμω ςκόλθ, 
για δε κυμοφμαι άλλθ χαρά από τθ ηωι μου όλθ 
 
το «ς’αγαπϊ» δεν κρίνεται ςτα χείλθ όντε βγαίνει, 
μόνο με πράξεισ φαίνεται όςο ο καιρόσ διαβαίνει 
 
ποιοσ τόποσ είναι πιο κρυφόσ από το νου τ’ ανκρϊπου, 
ς’ ζκρυψα, κι όμωσ φαίνεςαι ςτθν όψθ του προςϊπου 
 
ποια ϊρα νιϊκεισ μοναξιά να’ ρχομαι ωςάν τον κλζφτθ, 
να μθν αφινω πάνω ςου ςτάλα καθμό να πζφτει 
 
ςτα χρϊματα του δειλινοφ ο νουσ βουτάει τθν πζνα 
και ηωγραφίηει ςτο χαρτί τςθ ςκζψθσ μου εςζνα 
 
ςτ’ ακρόκλαδα τςθ ςκζψθσ μου εδά και μζρεσ είςαι, 
γθ πζταξε να ξεγνοιαςτϊ γθ τθ φωλιά ςου χτίςε! 
 
θ αγάπθ, λζει, φαίνεται θντά ’ναι , από τθ λζξθ, 
κι όποιοσ δεν ξζρει ν’ αγαπά καλλιά ’ναι να μθν μπλζξει 
 
πϊσ να κλουκϊ τςθ ςκζψθσ ςου να μάκω που πθγαίνει 
να δω αν ζχει μια ςτρακιά για μζνα καωμζνθ 
 
πάρε το κλάμα μου άνεμε, και πιγαινε κοντά του, 
κζλω να μάκει πωσ περνά  ο χρόνοσ μου μακριά του 
 
βρζχει ο Θεόσ και βρζχομαι, μα είναι ςτεγνι θ ςκζψθ 
γιατί τθν ζχει το μυαλό  πάλι κοντά ςου πζψει 
 
ηθλεφω και τθ ςκζψθ μου που ζρχεται κοντά ςου 
και ςε κωρεί, ενϊ εγϊ πεκαίνω μακριά ςου 
 
ο καρδιολόγοσ κοίταξε οψάργασ τθν καρδιά μου 
και τ’ όνομά ςου εδιάβαςε ςτο καρδιογράφθμά μου 
 
ότι δεν ζχω πεκυμϊ κι ότι ’χω, δε μου φτάνει, 
εκειά που πρζπει δε μπορϊ κι όπου μπορϊ δεν κάνει 
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το αίμα μου αν χρειαςτεί  για ςζνα κα το δϊςω, 
να ςϊςω ζναν άγγελο κι εγϊ ασ τελειϊςω 
 
ςε ςκζφτομαι κι θ ςκζψθ ςου ςε ςκζψεισ μ’ ζχει βάλει, 
ςε ςκζψεισ, που οι ςκζψεισ τουσ ςκζφτονται εςζνα πάλι! 
 
πϊσ να γενϊ χαμόγελο ςτα χείλθ ςου ν’ αράξω, 
όςο μπορϊ από τςι καθμοφσ, που ’χεισ, να ς’ απαλλάξω 
 
όπου τθ ρίξεισ τθ μακιά κι όπου χαμογελάςεισ, 
πζτρινθ να’ ναι θ καρδιά κα τθνε κομματιάςεισ 
 
πάντα ςτθν πιο ψθλι κορφι πζφτει το πρϊτο χιόνι, 
κι θ ομορφιά ςτον άνκρωπο ςε ςζνα τελειϊνει 
 
τα όμορφα τα μάτια ςου όταν τα χαμθλϊνεισ 
πλθγζσ μ’ ανοίγεισ ςτο κορμί και τθν καρδιά ματϊνεισ 
 
εςφ’ ςαι το ςτολίδι μου και θ αναπνοι μου 
εςφ το αίμα τθσ καρδιάσ  που ρζει ςτο κορμί μου 
 
από τα μάτια ςου τα δυο τον κιπο μου ποτίηεισ 
μ’ ζνα γλυκό χαμόγελο  και τα λουλοφδια ανκίηεισ 
 
με μια ματιά ςου πνίγομαι ςτθ κάλαςςα εγϊ μπαίνω 
και ςτο ταξίδι του ςεβντά μαηί ςου κα πθγαίνω 
 
τα μάτια ςου είναι όμορφα λουλοφδια που ανκοφνε 
και γιαςεμιά φυτρϊνουνε χωρίσ να ποτιςτοφνε 
 
πλθμμφριςζνε θ ςκζψθ μου πάλι, με τ’ όνομι ςου, 
και ζργα αντιπλθμμυρικά δεν πιάνουν ςτο κορμί ςου 
 
φεγγάρι μου, οντζ κα βγειστθν Κριτθ ν’αγκαλιάςεισ 
πάρε από τα κάλλθ τηθ  ςτον κόςμο να μοιράςεισ 
 
δε κζλω φωσ μου να πονείσ και να ςτενοχωράςαι 
και κάτεχε πωσ ςτςθ καρδιάσ τθν πρϊτθ κζςθ κα ’ςαι 
 
πάντα τα ξθμερϊματα κι ϊρα που ο ιλιοσ δίνει 
ο νουσ μου παίρνει τα ςτενά κι ζρχεται και ςε βρίνει 
 
μζςα ςτο ςπιλιο τςθ καρδιάσ  χρόνουσ το δάκρυ τρζχει 
και ςταλακτίτθ ζκαμε που τθ μορφι ςου ζχει 
 
δϊςε μου λίγο ουρανό ςτον κόςμο του ςεβντά ςου 
να γίνω αςτζρι κι ασ χακϊ ςτθν πρϊτθ πεκυμιά ςου 
 
να ηοφνε οι ςκζψεισ μασ μαηί να πάψω ν’ αμφιβάλλω 
κι ασ το χαρίηεισ το κορμί μωρό μου, ς’ ζναν άλλο 
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φυλακιςμζνοσ βρίςκομαι  ςτο κάςτρο του ςεβντά ςου 
και πωσ κα βρω τθ δφναμθ να ςπάςω τα δεςμά ςου 
 
ιλιε, του κόςμου βαςιλιά, ποτζ μθν αγαπιςεισ 
για κα ςε κάμει ο ςεβντάσ  ςαν το κερί να ςβιςεισ 
 
το γζλιο μου είναι τεχνικό το λζω, δεν τ’ αρνοφμαι, 
αφοφ με βάςανα ξυπνϊ και με καθμοφσ κοιμοφμαι 
 
απόψε πάλι ξαγρυπνϊ μόνθ και περιμζνω 
ζνα δικό ςου «ς’ αγαπϊ»  ςτο κινθτό γραμμζνο 
 
αν με κυμάςαι κα ’ρχομαι ςτον φπνο ςου τα βράδια 
να ςε ηεςταίνω με φιλιά μωρό μου, ςτα ςκοτάδια 
 
πιο κφμα φζρνει τθ χαρά να πάω να κάτςω ανάδια 
να το λουςτϊ να ςβιςουνε του πόνου τα ςθμάδια 
 
εκεί που ςταματά ο νουσ αρχίηει ο ζρωτάσ ςου 
χάνεται κάκε λογικι μζςα ςτθν αγκαλιά ςου 
 
φεφγεισ κι αφινεισ άρωμα και ςκζψεισ που με καίνε 
λείπεισ και όλα γφρω μου για ςζνανε μου λζνε 
 
μ’ αρζςει να χαμογελάσ για μζνα ζχει αξία 
ςτο γζλιο ςου εγνϊριςα  κι εγϊ τθν ευτυχία 
 
ικελα να ’μουν άγγελοσ τθ δφναμθ  να ζχω 
τς’ ϊρεσ αποφ ’ςαι μοναχόσ εγϊ να ςε προςζχω 
 
κραςί να ’μουν ςτα χείλθ ςου και μζκθ ςτο μυαλό ςου 
ςτθ φανταςία ςου αργά  να πλάκω τ’ όνειρό ςου 
 
Θζ μου, που κάνεισ ότι κεσ κζλω να ‘ρκει μια μζρα 
που να ’χω το δικαίωμα να του κρατϊ τθ χζρα 
 
ς’ απόςταςθ αναπνοισ ς’ ζχω, μα θ μοίρα ςτζνει 
εμπόδια μθ ςμίξομε λεσ κι είμαςτε δυο ξζνοι 
 
αποφ ’χει αγάπθ ςτθν καρδιά μακριά των αμακιϊ του 
μιδ’ ο Θεόσ δεν θμπορεί να γιάνει τον καθμό του 
 
άλλθ κρατεί τθ χζρα μου και τα φιλιά μου παίρνει 
μα θ ςκζψθ μου πολλζσ φορζσ ςε ςζνα γυροφζρνει 
 
μαράηι να ‘ςαι μακριά κι θ ςκζψθ να ςε φζρνει  
ςε απόςταςθ αναπνοισ  και να ςε ξαναφζρνει 
 
εξιντα χτφπουσ το λεπτό κάκε καρδιά χτυπάει 
μα θ δικιά µου ςαν ςε δει ςκιασ  οχτακόςιουσ πάει 
 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

μεσ ςτθ ηωι μου κοπελιά δεν είχα ταπεινϊςεισ 
κι ιρκεσ εςφ ςε μια βραδιά χιλιάδεσ να μου δϊςεισ 
 
μθν κλαισ μα με τα δάκρυα τίποτα δεν κερδίηεισ 
τθ βιόλα πριν να ξερακεί πρζπει να τθ ποτίηεισ 
 
αλλάηουν όλα ςτθ ηωι και ςτς' αλλαγζσ ποντάρω 
κακυςτεροφμενεσ χαρζσ που μου χρωςτείσ να πάρω 
 
ιντα το κζλω και αν γυρνάσ και είςαι μετανιωμζνθ 
δεν χρθςιμεφει το νερό ςε βιόλα ξεραμζνθ 
 
δεν τθν αφινω τθν πλθγι που μ' άνοιξε να γιάνει 
γιατί είναι το μοναδικό δϊρο που μου 'χει κάνει  
 
το βάδιςμά ςου κοπελιά πζρδικα μου κυμίηει 
κι θ ομορφιά ςου αμυγδαλιά τθν άνοιξθ π' ανκίηει 
 
αγγζλου μάτια ςου δωκε, θ μάνα ςου κερά μου 
να ςε κωρϊ να κουτουλϊ, να χάνω τθ λαλιά μου! 
 
αγγζλου κόρθ λυγερι, ξανκι γαλανομάτα 
μυαλό καρδιά και λεβεντιά μου τα ‘καμεσ κομμάτια 
 
όταν κα νοιϊςεισ τι κα πει αγάπθ και πονζςεισ 
όλεσ τισ τρζλεσ ποφ ‘κανα κα μου τισ ςυγχωρζςεισ 
 

εγϊ ιμουνα που ζπεφτα ςτ’ αγκάκια να περάςεισ  

κι ζδινα και το αίμα μου δικό ςου να μθ χάςεισ 

 
το δάκρυ μου είναι κόκκινο όντε κα βγει για ςζνα,  

γιατί ανακατεφεται με τςθ καρδιάσ το αίμα 
 
ςτθν μζςα μπάντα τθσ καρδιάσ ςε τόπο διαλεγμζνο  

κα ς’ ζχω ςαν το φυλαχτό ϊςτε να ηω κρυμμζνο 
 
εγϊ τθ λζξθ «ς’ αγαπϊ» τθν ζχω καταργιςει,  

γιατί τθν είπα μια φορά και ζχω πλθγζσ γεμίςει 
 
ωσ ς’ αγαπϊ δε ς’ αγαπά θ μάνα που ςε γζννα,  

γιατί ζχει κι άλλουσ ν’ αγαπά μα εγϊ ζχω μόνο εςζνα 

 
ωςάν το Γόρδιο Δεςμό ζδεςε ο ζρωτάσ μασ και  

οφτε ο Μζγα Αλζξανδροσ δεν κόβει τα δεςμά μασ 

 
αν είναι θ αγάπθ ζγκλθμα ζχω εγκλθματίςει  

μελαχρινι μου κοπελιά που ς’ ζχω αγαπιςει 



ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Α 

 

με μια φωτογραφία ςου ςτζκω και κουβεντιάηω,  

και ςου μιλϊ και δεν μιλάσ και βαριαναςτενάηω 
 
Χριςτζ μου ιντα ‘ν’ τα πάκθ ςου μπροσ τα δικά μου πάκθ  

που αγαπϊ και προςπακϊ κανείσ να μθν το μάκει 

 
όπωσ τθν εφαντάςτθκεσ δεν είναι θ αγάπθ,  

θ αγάπθ κζλει βάςανα και χίλια μεγάλα πάκθ 
 
χίλιεσ κι αν βάλω ςτθν καρδιά για ςζνα κζςθ κα' χει,  

μα οφτε καρφίτςα δεν χωρεί ςαν μπεισ εςφ μονάχθ 
 
τα μάτια μου βουρκϊνουνε άμα τθ ςυναντιςω  

φαντάςου ςε ιντα ςτάδιο κα' ρκω αν τθσ μιλιςω 
 
ςε αγάπθςα και πόνεςα μα τϊρα τι να κάμω  

όςο και να το εφχεςαι εγϊ δε κα πεκάνω 
 
ς’ όλα τα δικαςτιρια του κόςμου αν με δικάςεισ,  

μόλισ κα πω πωσ ς’ αγαπϊ τθ δικι κα τθ χάςεισ 
 
τι να τθν κάνω μια καρδιά, ικελα να ‘χω κι άλλθ  

να ς’ αγαπϊ και με τισ δυο και λίγο να' ναι πάλι 
 
το πρϊτο λάκοσ που ζκανα ιταν να ς’ αγαπιςω,  

το δεφτερο που δεν μπορϊ εδά να κάμω πίςω 
 
ζχω μονάχα μια καρδιά ςε ςζνα τθ χαρίηω  

να τθν κρατάσ να τθ φυλάσ εκεί που το αξίηω 
 
όςα είναι τα άςτρα του ουρανοφ τόςθ και θ καρδιά μου  

τόςα και τα ξενφχτια μου που ςε ζχω μακριά μου 
 
κζλω να ξζρεισ πωσ εγϊ κα βρίςκομαι κοντά ςου  

κα κάνω ό,τι μου ηθτάσ για να' μαι ςτθν καρδιά ςου 
 
δυο μινεσ ς’ αγαπϊ, δυο χρόνια μου κοπικαν  

και δυο μαχαίρια δίκοπα ςτα ςτικθ μου εμπικαν 

 
ςτθν αγκαλιά ςου επικυμϊ μια νφχτα να περάςω  

να νοιϊςω τθν αγάπθ ςου και υςτζρα ασ ςε χάςω 
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εςφ μου κανείσ τθ ηωι όμορφθ και ωραία  

εςζνα κζλω αγάπθ μου παντοτινι παρζα 
 
δότθσ κα γίνω τθσ καρδιάσ να μθν ταφεί ςτο χϊμα  

να ηει αυτι να ς’ αγαπά κι ασ είναι ςε άλλο ςϊμα 
 
ελπίδα ςτθν αγάπθ ςου το ξζρω πωσ δεν ζχω,  

μα τθν απογοιτευςθ να πάρω δεν αντζχω 
 
το άρωμα που ςκόρπιςα ςτο πζραςμα του ανζμου  

άραγε κα ζρκει να ςε βρει ςγουρζ βαςιλικζ μου; 
 
λοξζσ τςι ρίχνεισ τςι ματιζσ μα κείνεσ πάνε ντρζτα  

κι ζχουν ακτίνα δράςεωσ ζξι χιλιάδεσ μζτρα 
 
κα ςου τθ δϊςω τθν καρδιά για να ‘χεισ δυο κερά μου  

όταν κα ςτεναχωρθκείσ να κλαισ με τθ δικιά μου 
 
απ ‘όλα τα άςτρα του ουρανοφ φωτίηει μόνο ζνα  

και μου φωτίηει τισ βραδιζσ που ςκζφτομαι εςζνα 
 
όπου κι αν είςαι μθν ςκεφκείσ πωσ είςαι μοναχι ςου  

γιατί ζχεισ ςφντροφο πιςτό τθ ςκζψθ μου μαηί ςου 
 
πιο εφκολο μου φαίνεται τθ κάλαςςα να αδειάςω  

να τθν πετάξω ςτθν ςτεριά παρά να ςε ξεχάςω 
 
ςτο πζταγμα του αετοφ πολλά πουλιά τρομάηουν,  

ςτο πζραςμα ςου αγάπθ μου πολλοί αναςτενάηουν 
 
εςκζφτθκα να ς’ αρνθκϊ να αγαπιςω άλλθ  

μα δεν εκζλθςε θ καρδιά υπογραφι να βάλει 
 

οι μαντινάδεσ δεν μποροφν να πουν για ςε τι νιϊκω  

μονάχα ότι μου ζλειψεσ και τϊρα πόνο νιϊκω 
 
αν ς' αγαπϊ φταίει ο Θεόσ, ο Μζγασ Καλλιτζχνθσ,  

που ζκανε κατάχρθςθ τθσ μαγικισ Του τζχνθσ! 
 
ςαν τον ανκό τθσ άνοιξθσ άνκιςα ςτθν καρδιά ςου  

και ελπίηω να μθν μαρακϊ και φφγω από κοντά ςου 
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ιλιε μου να μθν ξαναβγείσ κακόλου δεν με νοιάηει  

μα' χω 'γω τθν αγάπθ μου και όπου προβάλλει λιάηει 
 
όταν ςε ζπλαςε ο Θεόσ δεν είχε φζξει ακόμα,  

γι’ αυτό ζχουνε τα μάτια ςου τς’ ανατολισ το χρϊμα 
 
χίλιεσ καρδιζσ κι αν είχα εγϊ χαλάλι ςτο κορμί ςου  

μα ζχω μια και μοναχι χίλιεσ φορζσ δικι ςου 
 
μοιάηω ςαν τον ναρκομανι που ηει μζςα ςτον πόνο  

κι θ δόςθ μου είναι να ςε δω ζνα λεπτό και μόνο 
 
θ νφχτα είναι μαρτφριο γι’ αυτοφσ που αγαποφνε, 

αχ και πωσ τθνε περνοφν χωρίσ να κοιμθκοφνε 
 
ικελα να ιμουν ςφννεφο να με φυςά το αγζρι  

να με φυςιξει μια βραδιά κοντά ςου να με φζρει 
 
ικελα να' μαι δάκρυ ςου όταν κα κλαισ να βγαίνω  

ςτο όμορφό ςου πρόςωπο περίπατο να πθαίνω 
 
άρχιςε πάλι να χτυπά παράξενα θ καρδιά μου  

πανάκεμά ςε για καρδιά και ζχαςα τθν υγειά μου 
 
τα ματιά ςου μ’ ανοίξανε πλθγι που δεν κα γιάνει  

κι ανε βρεκεί ποτζ γιατρόσ, δε κα βρεκεί βοτάνι 
 
αν μ’ αγαπάσ κι είναι όνειρο ποτζ να μθν ξυπνιςω  

με τθ γλυκάδα απ’ το όνειρο κζλω να ξεψυχιςω 
 
εγϊ τθ βρικα τθ χαρά μζςα ςτα δυο ςου μάτια  

κι’ ας’ τςι άλλουσ να ψάχνουνε ςε πλοφτθ και παλάτια 
 
τόςα τα άςτρα του ουρανοφ μα το φεγγάρι ζνα  

μεσ το μυαλό μου ζχω πολλζσ μα ςτθν καρδιά μου εςζνα 

 
εγϊ ακόμθ και νεκρόσ εντφπωςθ κα κάνω,  

γιατί κα γράφουν ς’ αγαπϊ τα κόκαλά μου πάνω 
 

χωρίσ αγάπθσ βάςανα ποιοσ άνκρωποσ κα ηιςει,  

μονάχα ζνασ αναίςκθτοσ μπορεί να επιηιςει 
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αυγι κι θλιοβαςίλεμα λζνε «ομορφιζσ του κόςμου»  

φαίνεται δε γνωρίςανε τα δυο ςου μάτια, φωσ μου 
 
τα κάλλθ ςου θμερεφουνε και τα κεριά ακόμθ  

ποιοσ είναι οποφ κα ςε δει και κα' χει άλλθ γνϊμθ; 
 
χαράμι να ςου γίνει θ αγάπθ οποφ ςου’ χα,  

αφοφ με παραπζταξεσ ςαν τα παλιά ςου ροφχα 
 
ξανκομαλλοφςα κοπελιά που βρικεσ το μελάνι  

κι ζβαψεσ τα μαλάκια ςου και μ’ ζχεισ ξετρελάνει… 
 
μάτια, καρδιά, ψυχι και φωσ, χαρά, ηωι και ελπίδα  

με τθν καινοφργια αγάπθ μου καινοφργιο κόςμο είδα 
 
ςου ςτζλνω τθν καρδοφλα μου ςε τζςςερα κομμάτια  

ζτςι όπωσ τθν κατάντθςαν τα όμορφα ςου μάτια 
 
κωρϊ τα άςτρα του ουρανοφ μα δε κωρϊ κανζνα  

να' χει τθ λάμψθ που ζχουνε τα μάτια ςου εςζνα 
 
τα μάτια ςου είναι κάλαςςα και όποιοσ κα ταξιδζψει  

πρζπει να το καλοςκεφτεί γιατί κα κινδυνζψει 
 
απ’ όλα τα’ άςτρα του ουρανοφ ζνα είναι που ςου μοιάηει  

κείνο που βγαίνει τθν αυγι και όλα τα ςκοτεινιάηει 
 

τα μάτια ςου αλλάηουνε τθσ φφςθσ τον κανόνα  

και φζρνουνε τθν άνοιξθ μεσ το βαρφ χειμϊνα 
 
εςφ είςαι θ αγάπθ μου, το πάκοσ ο και ο ςεβντάσ μου,  

θ δφναμθ για τθ ηωι και ο πρϊτοσ ζρωτάσ μου 
 
μόνο εκείνοσ που αγαπά μπορεί να το πιςτζψει  

πωσ τθσ αγάπθσ ο καθμόσ τθ ςταματά τθ ςκζψθ 
 
τα μάτια ςου δεν μοιάηουνε με μάτια άλλου κόςμου,  

εκοίταξά τα μια φορά και κλζψανε το φωσ μου 
 
μεσ το ςαλόνι τθσ καρδιάσ ζπιπλο ςε ζχω βάλει  

και όποιοσ νομίηει ότι μπορεί ασ ζρκει να ςε βγάλει 
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μάτια, ματάκια μου, μάτια μου, των αματιϊν μου μάτια,  

τα μάτια μου δεν είδανε ςαν τα δικά ςου μάτια 
 
κάνε τθν Θεζ μου κάλαςςα και κάνε εμζνα άμμο  

κζλει δεν κζλει να ζρχεται ςτθν αγκαλιά μου επάνω 
 
μζτρθςα τα άςτρα του ουρανοφ, αλλά μου λείπει ζνα  

μου φαίνεται αγάπθ μου δε μζτρθςα εςζνα 
 
γίνε κυρά μου ςφννεφο και εγϊ κα γίνω μπόρα  

να ςμιγοφμε ςτον ουρανό δζκα φορζσ τθν ϊρα 
 

πίνω κραςί, δε με μεκεί, ρακι, δε με ηαλίηει, 

ωσ με μεκοφν τα μάτια τηθ όταν με αντικρφηει 
 
ζλα να κάμω Ανάςταςθ, θ κλίψθ  να περάςει 
ζλα ψυχι μου για να βρω το γζλιο που ‘χω χάςει 
 


