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ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα   
και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα 
 
δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου  
μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου 
 
ςτςι δζκα μζρεσ που ‘μαςταν μαηί και χϊρια αντάμα  
ζβαλα μαφρθ φορεςά κι επλάνταξα ςτο κλάμμα 
 
πωσ ιςουν με τθν πάρτθ μου τρελά ερωτευμζνοσ  
θντά ‘ςουνε οντε το’ λεγεσ, μωρό μου, μεκυςμζνοσ;! 
 
πρϊτα ζκανεσ πόλεμο μωρό μου για να μ’ ζχεισ   
κι απ’ όταν με απόκτθςεσ τι κζλεισ  δεν κατζχεισ 
 
ότι και να ναι τζλειο κι ιδανικό για μζνα  
μ’ αφινει πριν τϋ αφιςω εγϊ με μάτια δακρυςμζνα 
 
ότι και να ναι τζλειο κι ιδανικό για μζνα   
ςβινει πριν ζρκει ςτθ ηωι ,όπωσ κι εγϊ με ςζνα… 
 
ευαίςκθτοσ  μου ζλεγεσ πωσ ιςουν… τθ χαμζνθ!  
που δεν κατάλαβα ποτζ ιντα με περιμζνει… 
 
περνοφν οι μζρεσ κι ο καιρόσ  φεφγει μα εγϊ ςτα ίδια 
ςτςθ ςκζψθσ τςϋ άκρεσ να κρεμϊ κατάμαυρα ςτολίδια 
 
ικελα και να κάτεχα δε με λυπάςαι ντίπι  
που ϊρα τθν ϊρα ςταματοφν και τςθ καρδιάσ μου οι χτφποι 
 
ικελα και να κάτεχα εςφ κα με ξεβγάλεισ  
γθ κα ‘χει τα πρωτεία μου θ ατυχιά μιασ άλλθσ; 
 
κι απόψε πάλι το μυαλό κόλωςε  απ’ το τςιγάρο  
μα είςαι ακόμα μζςα του αντίκριςμα ςτο χάρο 
 
κομμάτια με παράτθςε και με μια απορία  
το πϊσ κατάφερα γι’ αυτόν να χάςω τθν ουςία 
 
μεγάλεσ οι προςπάκειεσ που απόψε καταβάλλω  
να βγεισ από τθ ςκζψθ μου γιατί δεν πάει άλλο 
 
κφκλουσ ςχθμάτιςε ο καπνόσ κι απόψε δαχτυλίδια  
γεμίςαν το δωμάτιο μα θ ςκζψθ μου ςτα ίδια 
 
κάνω κουράγιο για να δω μιπωσ και ςου ξεχάςω  
ειδάλλωσ χάνω τθν καρδιά μα και το νου κα χάςω 
 
τι ςου χρωςτοφςα , άκαρδε , για να με καταςτρζψεισ   
και να ‘ςαι ο μοναδικόσ ςτ’ απόκρυφα τςθ ςκζψθσ; 
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άραγε αναρωτικθκεσ ποτζ ςου ιντα κάνω  
ι λίγο που ςε αφορά αν ηιςω ι αν πεκάνω; 
 
φταισ που ζχαςα τον φπνο μου, τθ ςκζψθ μου, τα πάντα  
τι ςου ϋφταιξα και μ’ ζςτειλεσ , Όνομα, διαόλου μπάντα; 
 
φτάνουν τα ξθμερϊματα, ςτριφογυρίηω ακόμα   
και προςπακϊ να κοιμθκϊ με τθν ψυχι ςτο ςτόμα 
 
εγϊ μωρό μου φταίω, εγϊ, που για δικι ςου βζρα  
του κόςμου τα προβλιματα κα τα ‘κανα όλα πζρα 
 
δυο ι τρεισ τα ξθμερϊματα δεν ζχει ςθμαςία  
ξφπνια είμαι γιατί ζχαςα του κόςμου τθν ουςία 
 
πόνταρα πάλι ςτθ ηωι, ζχαςα κι είςαι αιτία  
τθν καταντιά μου κι αν κωρείσ δε δίνεισ ςθμαςία 
 
όςο περνάει ο καιρόσ αποφ δε ς’ ζχω, λζω,  
ασ ς’ είχα, αυταπάτθ μου , μονάχθ να μθν κλαίω… 
 
κωρϊ ςε μζςα ςτον καπνό κι ασ είςαι αυταπάτθ  
κι αφοφ δε ς  ‘ζχω, πωσ μπορϊ, Θε μου, να κλείςω μάτι; 
 
μζςα ςτθ ςκζψθ βρίςκεςαι και το μυαλό κολϊνει  
άμα ςκεφτϊ πωσ είςαι αλλοφ και ‘γω είμαι απόψε μόνθ 
 
επόμεινα να ςκζφτομαι τςιγάρο ςτο τςιγάρο  
τι ςου ‘φταιξα και μ’ ζςτειλεσ κομπόδεμα ςτο Χάρο; 
 
ικελα και να κάτεχα πωσ τςι καθμοφσ ςθκϊνω   
που άλλοσ δε κα άντεχε των εμιςϊ τον πόνο 
 
«κα μου περάςει» είχα πει, μα επζραςαν βδομάδεσ  
και τςι βραδιζσ ο πόνοσ μου βγαίνει με μαντινάδεσ 
 
δεν ξαναφτιάχνω ςτθν καρδιά ηεςτι γωνιά για ςζνα  
γιατί τα φφλλα τηθ εςφ τςθ τα ‘χεισ πλθγωμζνα 
 
ικελα και να κάτεχα ανε μ’ αναςτοράςαι  
γθ ς’ αλλθνισ τθν αγκαλιά τα βράδια κα κοιμάςαι 
 
κατζχω ντο, με πλιγωςεσ και δε ςε νοιάηει ντίπι,  
μα μάκε, λιγοςτεφουνε και τςθ καρδιάσ μου οι χτφποι 
 
να κζλα μθ ςε γνϊριηα κα νιτανε καλλιά μου  
να μθ βρεκεί κι αφορμι  να μπεισ μεσ τθν καρδιά μου 
 
ςτισ τρεισ τα ξθμερϊματα κι φπνοσ δε μου κολλάει  
και δεν κατζχω αν αυτόσ για μζνανε μιλάει 
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ράκοσ το ςϊμα εγίνθκε, κουρζλι κι θ ψυχι μου 
κατάςτρεψζ μου τθν καρδιά κι ζμεινα μοναχι μου 
 
ράκοσ το ςϊμα εγίνθκε,κουρζλι κι θ ψυχι μου 
 για μια καρδιά αποφ ποτζ δε κα γενεί δικι μου 
 
όςο και να με πλιγωςε τον ζχω ςυγχωριςει  
και λζω κι αυτθνοφ πλθγζσ άλλθ κα νείχε αφιςει 
 
πϊσ να ξεχάςω ενόσ ςεβντά που μ’ άφθςε ςθμάδια 
γιατί δε γεφτθκα ποτζ τς’ αγάπθσ του τα χάδια 
 
το «ς’αγαπϊ» δεν πρόλαβα να πω, μα το είχα νιϊςει  
κι επλιγωςζ μου τθν καρδιά θ  απονιά ντου θ τόςθ… 
 
ςτθν ευτυχία επρόλαβε κι επάτθςε το φρζνο   
κι όςεσ χαρζσ περίμενα ακόμθ περιμζνω 
 
κάρριεσ πωσ ιταν θ καρδιά του μπεγλεριοφ ςου θ χάντρα , 
ιπαιξεσ και τθν πζταξεσ,ανάκεμά ςε γι’ άντρα! 
 
ςτείλε μου τθ ςτερνι μου αυγι μια ςου φωτογραφία  
πωσ φταισ εςφ να μάκουνε που γίνεται κθδεία 
 
ςτς’ απελπιςίασ τα ςκαλιά κουράγιο ποιοσ να φζρει  
που όποιοσ κι αν ζφταςε ιτανε χαμζνοσ από χζρι 
 
ςτς’ απελπιςίασ τα ςκαλιά μ’ ζςτειλε πάλι θ μοίρα 
να διακονοφμαι τςι χαρζσ αποφ ποτζ δεν πιρα 
 
όςο και να με πλιγωςε θ απονιά του κόςμου  
να ηιςω ακόμθ μιαν αυγι Θε μου κουράγιο δωςμου 
 
μ’ ζκανε ςτθν αγάπθ ντου πόνο βαρφ να νιϊςω  
κι επλιγωςζ μου τθν καρδιά που ζχει παιδζψει τόςο 
 
Θε μου, ςταμάτθςζ τονε τον πόνο αποφ μιλάει  
με μαντινάδεσ τςι βραδιζσ κι φπνοσ δε μου κολλάει 
 
δϊσ μου κουράγιο, υπομονι να ‘χω όςθ κζλω, Θε μου,  
όςο κι ανε με πλιγωςε μθν του το πω ποτζ μου 
 
δωσ μου κουράγιο να διαβϊ τθ ηιςθ, όςθ μου μζνει  
Θε μου, για δεν κατζχω μπλιό ιντα με περιμζνει 
 

φεγγάρι νφχτα δε κωρϊ οφτε τον ιλιο μζρα   
κι ασ είμαι ηωντανι νεκρι τα κάνω όλα πζρα 
 
φεγγάρι μου χαμιλωςε ν’ ακοφςεισ τον καθμό μου  
επλιγωςζ μου τθν καρδιά κι ζφερε το χαμό μου 
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κάποια ςτιγμι κα ςου το πω αφοφ το κζλεισ φωσ μου,  
πόςο πολφ με πλιγωςε θ απονιά του κόςμου  
 
ξάνοιξε Θε μου ιντα περνϊ για κείνο όλθ μζρα   
εγϊ να τον παρακαλϊ κι αυτόσ να κάνει πζρα 
 

γνϊριςα ςτθν αγάπθ ντου τον πόνο και το δάκρυ  
και γζλιο μπλιό δεν πορπατεί ςτων αχειλιϊ τθν άκρθ 
 
ζνιωςα ςτθν αγάπθ ντου μεγάλθ ςτεναχϊρια   
και παρά να  ‘μαςτε μαηί καλλιά να ‘μαςτε χϊρια 
 
ψυχι μου δϊςμου μιαν ευχι,  μθ με πλθγϊςουν κι άλλοι  
κι ασ ιτανε θ πίκρα ςου αποφ μου δωςεσ μεγάλθ 
 
μου ‘δωςεσ χίλιεσ μαχαιριζσ μα δϊςμου μια ακόμθ  
πεσ μου για ότι μου ‘καμεσ πωσ δε ηθτάσ ςυγνϊμθ 
 
κουβζντα δεν ξεςτόμιςα ποτζ κακι για κείνο  
όςεσ κατάρεσ μου ‘δωςε τόςεσ ευχζσ του δίνω 
 
άλλθ φορά μεσ τθ ηωι δεν ξαναμπλζκω μ ’ άλλο  
μεγάλθ  ‘ναι θ πίκρα μου γι’ αυτό και υπερβάλλω 
 
μου ‘δωςε χίλιουσ δυό καθμοφσ και μια χαρά , το φωσ μου,  
ςαν μου πε ότι είμαι ‘γω το νόθμα του κόςμου 
 
απελπιςία τι κα πει ποτζ δεν είχα μάκει  
κι εγνϊριςα  ςτς’  αγάπθσ του τα εκατομμφρια λάκθ 
 
δως μου κουράγιο για να ηω, πεσ μου ζνα ψζμα ακόμα  
πωσ μ’ αγαπάσ και νοιάηεςαι για να μθν μπω ςτο χϊμα  
 
μεσ τθν απελπιςία  μου αντίκριςα το χάρο   
κι είπα για πρϊτθ μου φορά «λάκοσ τροπι κα πάρω» 
 
εδά μόνο κατάλαβα πωσ νιϊκουνε οι άλλοι  
οντε λζνε «απόψε με κραςί κα τςθ ξεχάςω πάλι» 
 
πίνω, καπνίηω, ςκζφτομαι τθν απονιά του κόςμου  
δεν πάει άλλο, δε μπορϊ, Θε μου κουράγιο δωςμου 
 
βαρφ ’ναι το κεφάλι μου από το κραςί που πίνω  
και κολωμζνο το μυαλό και όλα αυτά για κείνο 
 
για δεσ δα το περίεργο, ς’ απόςταςθ μεγάλθ  
τόςο κακό που μοφ ‘κανε δεν ζχει κάνει ς’ άλλθ 
 

φπνε, που να ’ςαι, χάκθκεσ από κεινά τθ μζρα  
που τίναξε τθ ςχζςθ μασ εκείνοσ ςτον αζρα 
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μζρα ζγινε θ νφχτα μου και κλάμα όλο το γζλιο  
γιατί ‘χτιςεσ μεσ τθν καρδιά του πόνου το κεμζλιο 
 
μ’ εςζνα με παρζςυρε απϋ τθν αρχι το πάκοσ   
και κάρροσ ςου’ δωςα πολφ κι ιταν μεγάλο λάκοσ 
 
μα δεν μπορϊ να κοιμθκϊ, ςτριφογυρίηω πάλι,   
φαίνεται αυτι ςου θ κφμθςθ ςτθν τρζλα κα με βγάλει 
 
μωρό μου ποιοσ μπορεί να ηει μόνο με υποςχζςεισ  
ωςάν κι αυτζσ που μοφ καμεσ κι είπεσ να τς’ αναιρζςεισ 
 
τόςονά πάγο που θ καρδιά είχε, κι είχε πετρϊςει  
ςτου ζρωτά μασ τον καιρό αλλοφ δεν είχα νιϊςει 
 
τθσ προδοςίασ το φιλί μεσ τ’ όνειρό ζδωκζσ μου,   
μακάρι από όνειρο μθν πλθγωκϊ ποτζσ μου 
 
ετςά προδίδεισ μια ηωι εςφ τς’  άλλουσ ανκρϊπουσ   
μ’ ζνα φιλί μεσ  τ’ όνειρο και χίλιουσ δφο τρόπουσ; 
 
φτερά κι αν ζχω δεν πετϊ γιατί ‘ ναι μπλιό ςπαςμζνα  
ςτθ μπόρα τςθ αγάπθσ ςου εςπάςανε για ςζνα 
 
ςε μονοπάτι ενόσ ςεβντά δε κα ξαναπατιςω  
γιατί όλεσ τςι καλζσ ςτιγμζσ δε κα γυρίςω πίςω  
 

με πλιγωςε πολφ βαριά αυτι του θ προδοςία   
ενόσ ςεβντά και μιασ ψυχισ που τςθ’ χα αδυναμία 
 
ζχω πολφ εγωιςμό κι ζχεισ κι εςφ άλλο τόςο  
με τόςθ κόντρα ςτθ ηωι αγάπθ πϊσ να νιϊςω 
 
αδυναμία είχα ςου μα όχι άλλο τϊρα  
γιατί ιςπαςζ μου τα φτερά τς’  αγάπθσ ςου θ μπόρα 
 
να κάνω κζλει υπομονι να γιάνουνε τα φτερά μου   
ςτςι μπόρεσ πάλι να πετϊ αποφ ’ναι θ χαρά μου 
 

Σα μάκια κακρεφτίηονται ςτου μαχαιριοφ τθ  λάμα 
Κι είναι γεμάτα δάκρυα μ αυτόσ δεν ξζρει πράμα 
 

κα κάνω πζτρα τθν καρδιά πάγοσ να ναι το δάκρυ  
οντε προβάλλει να ςτακεί ςτων αμακιϊ τθν άκρθ 
 

όχι πωσ ςκζφτθκα ποτζ πωσ κα γενεί δικόσ μου 
μα ςίγουρι ‘μαι πωσ αυτόσ είναι ο άνκρωπόσ μου 
 
λφπθ μεγάλθ ςαν κι αυτι δεν εξανα χα άλλθ 
γι αυτό ζπνιξα το δάκρυ μου ςτα μάκια μθν προβάλλει 
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το βλζμμα ςου ελάτρεψα πρϊτθ φορά που ςϋείδα 
μϋαπϋόταν γνωριςτικαμε δε μου δωκεσ ελπίδα 
 

είςαι για μζνα όνειρο που ίςωσ ξεδιλιάνει 
αλλιϊσ δε  βλζπω θ πλθγι που μ άνοιξεσ να γιάνει 
 
όποιο κομμάτι τςθ καρδιάσ κιαν ψάξεισ μζςα κα ςαι 
μα δεν το κζλω να μια γω αυτι που κα λυπάςαι 
 
να κελα να δινε ο Θεόσ και να γινόμουν λφρα 
να με κρατείσ ςτα χζρια ςου μα ετςά χαρά δεν πιρα 
 
όνειρα κάνω μια ηωι μ’ αυτό το τελευταίο 
το ξζρω ότι δε κα βγει και μοναχι μου φταίω 
 
αν ιξερα από πιο πριν τα ξετελζματά μου 
δε κελα ςε ‘βλεπα ποτζ, μιδε ςτα όνειρά μου 
 
φταίω εγϊ μα φταισ κι εςφ που μου’ δωκεσ το κάρροσ 
αλλιϊσ δε κα’ μαςταν ετςά, να ςου’ χω γίνει βάροσ… 
 
τα όνειρά μου για να βγουν ελπίδα δε ςτεριϊνει 
κι επιρα το απόφαςθ πωσ πάντα κα’ μαι μόνθ 
 
το μόνο αποφ’ χω ςίγουρο ςτον κόςμο αυτό απάνω 
είναι δεκάδεσ όνειρα που κάκε αυγι τα χάνω 
 
εκείνο που φαντάςτθκα κι ιταν μεγάλο λάκοσ: 
θ μζρα που κα μ’ ζςφιγγεσ ςε μια  ‘γκαλια με πακοσ 
 
μεσ το μυαλό θ εικόνα ςου μεσ τθν ψυχι μου είςαι 
τι μου ‘κάνεσ κι θ λογικι και θ καρδιά ποκεί ςε 
 
ικελα τθ ςτερνι μου αυγι κοντά ςου να ςιμϊςω 
να φφγω μπροσ το βλζμμα ςου που το λατρεφω τόςο 
 
ζριξα τόςα δάκρυα και ςυ δεν ξζρεισ πράμα 
μακριά ςου χάνω τθ ηωι και ηω μεγάλο δράμα 
 

δε μ’ ζφταναν τα βάςανα αποφ ‘χω περαςμζνα 
μα ιρκενε και ο ςεβντάσ ςιμερα μετά μζνα 
 
Θε μου και να ‘ταν δυνατό απόψε να ποκάνω 
για να ‘ρκει νεκροφιλθτισ ςτο φζρετρό μου απάνω 
 
ζχω ντου περιςςι φιλιά κι θ αγάπθ μου τον πνίγει 
κι ασ κάρριε εκείνοσ μια ηωι πωσ ιταν πολφ λίγθ 

 

βάλε μου Θε μου ςτο μυαλό να αγαπϊ ζναν άλλο 
μιπωσ και βρω τθν αφορμι απ’το νου να τονε βγάλω 
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μακάρι να μθ ρκει θ  ςτιγμι να δεισ το χάλι αποφ’μαι 
για ςζνα πωσ τρελαίνομαι και πωσ ςτεναχωροφμαι 
 
άραγεσ ςκζφτθκε ποτζ ιντα λζει κι ιντα κάνει 
ι μιπωσ το’βάλε ςκοπό κι αυτόσ να με πεκάνει 
 
αυτόσ εδά κα χαίρεται και κα γλεντάει πάλι 
κι ασ ζχω πάλι απόψε εγϊ το μαφρο μου το χάλι 
 
μ’ζνα τςιγάρο ςτο δεξί κι ζνα ποτό απ’τθν άλλθ 
απόψε πάλι ςκζφτομαι «αυτόσ κα με ξεβγάλει» 
 
ςτα μαφρα χάλια που είμαι εδά άλλοσ δε μ’ζχει φζρει 
κι αν δεν τον δω κα είμαι πια χαμζνθ από χζρι 
 

με τθ δικι ντου ακιβολι θ αυγι με βρικε πάλι 
μα ιντα κα βγει αφοφ αυτόσ, ηει, ν’αναςταίνει άλλθ 
 

ποτζ μου δεν εμπόρεςα να μπω μεσ το μυαλό του 
να μάκω ανζ με ςκζφτεται κι αν είμαι το μωρό του 
 
νάλλάξω δεν εμπόρεςα τθ γνϊμθ τςθ καρδιάσ ςου, 
όμωσ για ςζνα αγάπθ μου που κα’φτανα φαντάςου 
 
παράνομα μεσ τθν καρδιά κανείσ δε καϋχει κζςθ 
γιατί θ ψυχι μου δε μπορεί κι ο νουσ μου δεν τϋαντζχει 
 
 


