


  
 
                       1.  ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΜΕΝΑ    
 
                               Τα ρήµατα που διαλαλώ 
                               ατάκτως ερριµµένα. 
                               Βότσαλα πέφτουν στον γιαλό 
                               και πάνε στον πυθµένα. 
 
                               Κι εν ηρεµία οι γιαλοί 
                               ωθούν προς την αφάνεια. 
                               Κι οι πάσης φύσεως φελοί 
                               στέκουν στην επιφάνεια.  
 
 

2. ΛΥΡΑ 
 

Τάνυσε λύρα τις χορδές 
να στέρξουν τα δοξάρια. 
Να ζευγαρώσουν οι ωδές 
µε τα µεγαλυνάρια. 
 
Τούτη την ώρα την ισχνή 
θα ’ταν µεγάλο κρίµα. 
Να χάνει ο στίχος την φωνή, 
τους τόνους και την ρίµα. 

 
                                

3. ΨΑΚΤΙΚΗ 
 

Της Ψωροκώσταινας παιδιά 
                               τσούρµο σε µιά παράγκα. 
                               Πάντοτε µε χρυσή καρδιά 
                               και πάντα δίχως φράγκα. 
 
                               Ψαχνόµαστε για θησαυρό, 
                                να στήσουµε µιά µπάγκα. 
                                Κακότυχοι µε τα ευρώ, 
                                όσο και µε τα φράγκα. 
 
 
 
 



 
 

4. ΒΟΥΒΑΜΑΡΑ 
 

Βγάζω στεντόρεια φωνή, 
άφωνες οι σοφίτες. 
Και δεν ακούν οι µακρινοί 
µηδέ κι οι συνορίτες. 
 
Απόκοσµος κι αναριγώ, 
στο δράµα το φριχτό µου. 
Μέχρι που δεν ακούω κι εγώ 
τον ίδιον εαυτό µου. 

 
 
                            5.  ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ 
       
                                Μπορεί µε θέληση Θεού 
                                να έχουµε ξεµείνει, 
                                ως είδος σπάνιου λαού 
                                που χάνεται και σβήνει. 
 
                                Κι η µοίρα µε καρδιά βαριά 
                                θύρες ναών να κρούει. 
                                Και να µην θέλει η Παναγιά 
                                να βλέπει και ν’ ακούει. 
 
 

6. ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ 
                            
                               Σ’ ετούτον τον πικρό καιρό 
                               υπερτερούν οι ύµνοι. 
                               Και λιγοστεύει το νερό 
                               Στης ύδρευσης την λίµνη. 
 
                               Και στα σηµεία του βορρά 
                               γοργά λιώνουν οι πάγοι. 
                               Σκάρτη τ’ ανθρώπου η βορά 
                               καθώς και το προσφάγι. 
 
 
 
 



 
 
                            7.  ΜΟΝΟΖΥΓΟ  
 
                                Το ’χουµε όλοι αποδεχτεί 
                                της ζήσης το κρεσέντο. 
                                Κι έχουν οι νόµοι δουλευτεί 
                                µ’ ατσάλι και τσιµέντο. 
 
                                Κι ο µύλος στρέφεται γοργά 
                                κι ο άνθρωπος δεµένος. 
                                Και στα µονά και στα ζυγά 
                                ποτέ του κερδισµένος. 
 
 
                             8.  ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
 
                                 Απέραντος σαρακοστή 
                                 και πάντοτε άδεια η τσάσκα. 
                                 Κι οι που ’χουν τύχην αγαστή 
                                 γεµάτη έχουν παλάσκα. 
 
                                 Δεν έχουν οι καιροί ψυχή 
                                 και µπαίνουµε στο Πάσκα. 
                                 Χορτάτοι οι πλούσιοι,  κι οι φτωχοί 
                                 στης µοίρας τους το χάσκα.         
 
 
                              9.  Ο ΣΚΟΡΟΣ 
 
                                  Σ’ αυτόν τον κόσµο τον φριχτό 
                                  µε την αβέβαιη φάτσα. 
                                  Είν’ άλλο το µεταξωτό 
                                  και άλλο η λινάτσα. 
 
                                  Και δίχως διαφορά καµιά 
                                  κι εντός ρυθµών αρρήτων, 
                                  ο σκόρος τρώει τα πανιά 
                                  όλων των ποιοτήτων.                       
 
 
  

 



 
 

                            10.  ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 
 
                                  Ο πλούτος είναι η χαρά 
                                  κι η φτώχεια έχει την θλίψη. 
                                  Κι η µεταξύ διαφορά 
                                  π’ ουδέποτε θα λείψει. 
 
                                  Του βίου η συµπεριφορά 
                                  στ’ απατηλά παιχνίδια. 
                                  Και του θανάτου η συµφορά 
                                  προς όλους πάντα ίδια. 
 
 

11. ΟΡΓΗ 
 

Κανείς δεν ξέρει τι να πει 
και να οµολογήσει. 
Έπεσε στα βουνά σιωπή 
κι αλαλαγµός στην φύση. 
 
Στης ταλαιπωρηµένης γης 
τα τέσσερα σηµεία. 
Κύµατα απέραντης οργής 
κι αναλαµπή καµία. 

 
 
                             12.  ΑΝΑΠΟΔΙΑ 
 
                                   Συννεφιασµένε ουρανέ 
                                   θλιµµένο πρωτοβρόχι. 
                                   Κι ακαρτερώντας ένα ναι, 
                                   ηχεί στ’ αυτιά µας τ’ όχι. 
 
                                   Της ειµαρµένης µας κακό 
                                   ανάποδο και λαύρο. 
                                   Ευελπιστείς εις το λευκό 
                                   και σου προκύπτει µαύρο.   

 
 
 
 



 
 
                            13.  ΣΤΡΟΦΕΣ   
 
                                 Των τραγουδιών µου οι στροφές 
                                  χτισµένες πόντο πόντο. 
                                  Και κριτικές υπογραφές 
                                  που πήγανε στον βρόντο. 
 
                                  Οι του Πηγάσου οι πιο καλοί 
                                  µονίµως στην αφάνεια. 
                                  Κι απολαµβάνουν οι φελοί 
                                  κοινωνική επιφάνεια. 
 
     

 14.  ΑΠΑΝΤΟΧΗ 
 

Λογάριαζε από παιδί 
να πάει στο φεγγάρι. 
Κι εγέρασε χωρίς να δει 
ετούτη δω τη χάρη. 
 
Και το φεγγάρι γελαστά 
κάθε φορά που βγαίνει. 
Στο παραθύρι του µπροστά 
για λίγο ξαποσταίνει. 
 
 

                             15.  ΞΗΡΑΣΙΑ 
 
                                   Ποιός βλέπει τον Πατροκοσµά, 
                                   ακούει τον Μακρυγιάννη. 
                                   Έχουν της ύλης τα δεσµά 
                                   τον κίνδυνο σηµάνει. 
                                    
                                   Ότι κι αν λένε οι γραφές 
                                   µαζί κι οι προφητείες. 
                                   Πληθαίνουν οι καταστροφές, 
                                   πυκνώνουν οι αγυρτείες. 
 
 
 
 



 
 

16. ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ 
                                
                                   Έρχονται οι βάρβαροι, ουαί, 
                                   εις το ηµών δουκάτο. 
                                   Απ’ την µεριά του ΟΗΕ 
                                   κι απ’ την πλευρά του ΝΑΤΟ. 
 
                                   Έρχονται οι βάρβαροι, µα πώς ; 
                                   όταν αυτή η τάξη, 
                                   στον τόπο µεγαλοπρεπώς 
                                   την έχει προσαράξει. 
 
 

17. ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 
 

   Ακαταλόγιστες γραφές 
                                  ποικίλα φρούτα ζούφια. 
                                  Βαρύγδουπες υπογραφές 
                                  και προϊόντα κούφια. 
 
                                  Και την καλύτερη γραφή 
                                  σαφώς  διεκδικούνε, 
                                  αυτά που δεν έχουν γραφεί 
                                  κι ίσως δεν θα γραφτούνε. 
 
 

18. ΝΟΣΟΣ 
 

  Απρόσµενα και ξαφνικά 
  τον έπιασε το κέφι, 
  να διαφεντεύει αγερικά, 
  να τσοπανεύει νέφη. 
 
  Στην λόξα του την αγαθή 
  έν’ ανθρωπάκι τόσο. 
  Κι έχει υπό πίεση βρεθεί 
  στης Ποίησης τη νόσο.                                         

 
 
 
 



 
 
                            19.  ΡΑΠΙΣΜΑ 
 
                                  Για την Αρχή, απ’ την αρχή 
                                  αντε µε φόρα πάλι. 
                                  Όλοι στη µάχη µε ψυχή 
                                  κι αέρα στο κεφάλι. 
 
                                  Μεγάλα σχέδια και χρυσά 
                                  διαφυγής και νόστου. 
                                  Κι ενόσω ο έλλην τα µασά 
                                  χαστούκι ξανά δώσ’ του.    
 
 
                            20.  ΑΠΟΔΟΧΗ 
 
                                  Ίσως δεν έχουν ειπωθεί 
                                  ακόµα τα σπουδαία. 
                                  Κι ίσως µιά µέρα ν’ απλωθεί 
                                  η απόλυτος ιδέα. 
 
                                  Δεν έτυχε, ως εδώ οι λαοί, 
                                  µες στον παγκόσµιο χάρτη, 
                                  ν’ αποδεχτούν ως αγλαή 
                                  µιά ιδέα, έστω σκάρτη. 
 
 

21. ΤΟ ΤΡΙΖΟΝΙ 
  
                                   Φεγγάρι µελαγχολικό                                  
                                   µετράει τα σύνορά του. 
                                   Ένα τριζόνι ερηµικό 
                                   παίζει τον ταµπουρά του. 
 
                                   Τα νυχτοπούλια έχουν κρυφτεί, 
                                   η νύχτα ξηµερώνει. 
                                   Κι ακόµα κλαίει στου ποιητή 
                                   την λύρα, ένα τριζόνι. 
 
 
 
 



 
 
                              22.  ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ 
 
                                   Δεν γίνονται όλα από τη µιά 
                                   στιγµή, µέχρι την άλλη. 
                                   Το βιαστικό φέρνει ζηµιά, 
                                   θλίψη και παραζάλη. 
 
                                   Περαστικοί, σε µιάν οδό 
                                   βαδίζουµε µεγάλη. 
                                   Και στερηµένοι απ’ την  εδώ 
                                   παντέχουµε στην άλλη. 
 
 
                              23.  ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ 
 
                                    Τα χέρια είναι τα καθαρά, 
                                    που αισθητά µας λείπουν. 
                                    Το αίσχος κι η διαφθορά 
                                    δεν µας εγκαταλείπουν. 
 
                                    Το τίµιο και το λογικό 
                                    ο βίος δεν το ορίζει. 
                                    Και περισσεύει το κακό 
                                    και το καλό σπανίζει. 
 
 

24. ΣΧΕΤΙΚΑ 
 

     Απ’ το λιγάκι στο πολύ 
                                    κι απ’ το πολύ στο λίγο. 
                                    Και µε της µοίρας την βουλή 
                                    θα φύγεις και θα φύγω. 
 
                                    Και µες στα ίδια σκηνικά 
                                    του βίου µας το δράµα. 
                                    Και όλα βαίνουν σχετικά 
                                    µα κι άσχετα συνάµα. 
 
 
 
 



 
 
                               25.  ΕΡΑΝΙΚΑ 
 
                                     Δεν ήθελε να βολευτεί 
                                     εις του λαού την πλάτη. 
                                     Σε θέση ίσως βουλευτή, 
                                     µπορεί και στρατηλάτη. 
 
                                     Εντός του είχε ιδανικά 
                                     κι αυτόφωτη παιδεία. 
                                     Και του ’γινε µ’ ερανικά 
                                     χρήµατα η κηδεία. 
 
 
                                26.  ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ 
 
                                      Δεν είναι δυνατόν να θες 
                                      να δώσεις την αλήθεια. 
                                      Τις γνώµες σου, όσο κι ορθές 
                                      πνίγουν τα παραµύθια. 
 
                                      Στο ρέµα φύεται η ιτιά 
                                      και στα βουνά το σπάρτο. 
                                      Κι ο κόσµος έχει την ψευτιά 
                                      ως επιούσιον άρτο. 
 
 
                                 27.  ΑΓΝΩΣΙΑ 
 
                                       Η φρόνηση  σ’ αυτήν την γην 
                                       ανέκαθεν ολίγη. 
                                       Κι όλα τα προς αποφυγήν 
                                       δεν τα ’χουµε αποφύγει. 
 
                                       Και θα ’τανε το πράγµα απλό 
                                       και θα ’χε τελειώσει. 
                                       Αν είχαµε τόσο µυαλό 
                                       όσ’ η κοκόρου  γνώση. 
 
 
 
                  



                                      
 

28. ΕΙΡΗΝΟΠΟΛΕΜΟΣ 
 

     Δεν έχει ο πόνος όρια 
     κι η καλοσύνη τείχη, 
     η θλίψη περιθώρια 
     κι η ατυχία τύχη. 
 
     Τα πάντα χαρτοπόλεµος 
     και η ζωή καµίνι. 
     Κι όταν ξεσπάει πόλεµος 
     µιλάµε για ειρήνη.         
 
 
29. ΜΑΝΤΑΤΟ 

 
     Είχαµε, που δεν είχαµε 
     ψωµί κι ελιές στο πιάτο. 

                                        Στην ώρα το πετύχαµε 
                                        το ευχάριστο µαντάτο. 
 
                                        Νέο κουβέρνο έρχεται 
                                        κι αλλάζουν όλα εν τάχει… 
                                        Σιγά παιδιά µην τρέχετε 
                                        και σκόνταµα σας λάχει.  
 
 
                                   30.  ΑΤΕΛΕΙΑ 
 
                                        Ονειρευόµαστε αστακούς 
                                         πέρδικες και λυθρίνια. 
                                         Κι ανήκουµε στους νηστικούς 
                                         και ζούµε µε την γκρίνια. 
 
                                       Ξένη η πολυτέλεια 
                                       διπλοκαπαρωµένη. 
                                       Κι είµαστε µια ατέλεια 
                                       αποτελειωµένη.           
 
 
 
 



 
 

31.   ΖΟΡΙ 
 

Τα πράγµατα είναι ζόρικα 
                                       πολύ και βόηθα Θεέ µας. 
                                       Τα µάτια τα αιµοβόρικα 
                                       στραµµένα πάνωθέ µας. 
 
                                        Είναι ψηλά οι ουρανοί 
                                        κι απόµακρα η δύση. 
                                        Και δεν ακούγεται φωνή 
                                        να µας παρηγορήσει.  
 
               

32.   ΤΟΥΝΕΛ 
 

 Βρισκόµασταν στην άνοιξη 
                                       του ιερού αγώνα. 
                                       Και άµετρη κατάνυξη 
                                       περί τον Παρθενώνα. 
 
                                       Διαβήκαµε την άνοιξη 
                                       κι υπάρχουµε ακόµα. 
                                       Του χρόνου η διάνοιξη 
                                       µας δείχνει µαύρο χώµα. 
 
 

33.   ΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Σίγουρα και χρονιά – χρονιά 
τον βίο µας διαβήκαµε. 
Μέσα στην βαρυχειµωνιά 
βαριά αποκλειστήκαµε. 
 
Φέρτε µας τον πνευµατικό 
να εξοµολογηθούµε. 
Πούθε το εις βάρος µας κακό 
κι ότι τους συγχωρούµε. 

 
 
 
 



                                                                              
   

34.   ΠΑΡΑΖΑΛΗ  
 

Εγώ µε τον Ισίδωρο 
ισόβια στο καρτέρι. 
Κι ένα λειψό αντίδωρο 
δεν είδαµε στο χέρι. 
 
Και να, µε τον Ισίδωρο 
στερνά στην παραζάλη. 
Κι η µύγα τρώει τον σίδηρο 
κι ο κώνωπας τ’ ατσάλι. 

 
 

35.   ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ 
 

Ανάποδα τα πράγµατα 
βγαίνουν εις κάθε αγώνα. 
Ποντάρουµε στα γράµµατα 
µας έρχονται κορόνα. 
 
Ο ακριβής προσδιορισµός 
άπιαστος των πραγµάτων. 
Μας συνεπήρε ο αστερισµός 
σοφών τε κι αγραµµάτων. 

 
 
                                   36.  ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ 
 
                                         Είχαµε ενθουσιαστεί 
                                         στης νιότης µας το κίνηµα. 
                                         Κι είχαµε σφόδρα ενστερνιστεί 
                                         της εποχής το µήνυµα. 
 
                                          Κι έχουν οι όροι αντιστραφεί 
                                          και µόλις που σερνόµαστε. 
                                          Η τελευταία µας στροφή 
                                          και …υπογειωνόµαστε. 
                               

 
 
   



 
 
                                   37.  ΝΥΧΤΑ 
            
                                         Μ’ αρέσεις νύχτα, να γυρνάς 
                                         µ’ αρχοντική πορφύρα 
                                         και κάθε βράδυ να περνάς 
                                         κι απ’ την δική µου θύρα. 
 
                                         Και να θωρώ την αυγινή, 
                                         στης γλάστρας µου τα κλώνια, 
                                         µες στη δροσιά την βραδινή, 
                                         λουσµένη, την µπιγκόνια. 
 
 
                                   38.  ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 
 
                                         Το σύννεφο διαβατικό 
                                         στον ουρανό περνάει. 
                                         Και σάµπως µελαγχολικό 
                                         να µ’ αποχαιρετάει. 
 
                                         Το σύννεφο ψηλά κοιτώ 
                                         να ταξιδεύει πρίµα. 
                                         Σαν σε δικό µου χαρταετό 
                                         να κόπηκε το νήµα. 
 
 
                                    39.  EΠΑΝΟΔΟΣ 
 
                                          Όταν τα εγκόσµια στερηθώ 
                                          πρόσκαιρα βήµατά µου, 
                                          θα γείρω ν’ αποκοιµηθώ 
                                          µες στα ποιήµατά µου. 
 
                                          Κι αν µέλλεται ν’ αναστηθώ, 
                                          χωρίς σαλπίγγων ήχους, 
                                          θα ’ναι να ξανασυστηθώ 
                                          κάπου, µε ιδίους στίχους. 
 
 
 
 



 
 
                                    40.  ΚΑΜΠΡΙΟΛΕ 
 
                                         Τί στίχο να σου πω καλέ 
                                         που νόηµα να έχει. 
                                         Είµαστε το καµπριολέ 
                                         στην άσφαλτο που τρέχει. 
 
                                         Στου ιλίγγου την περιστροφή 
                                         δύσκολο να φρενάρει. 
                                         Κι από µοιραία του στροφή 
                                         πηγαίνει προς τον Άρη. 
 
 
                                    41.  ΜΕΝΟΣ 
 
                                          Η νύχτα µαίνεται θολή 
                                          µε του βοριά τα ρίγη. 
                                          Οι άστεγοι πάρα πολλοί, 
                                          οι στεγασµένοι λίγοι. 
 
                                          Κι όλοι µας του Θεού παιδιά 
                                          µε χάρη κι ευδοκία. 
                                          Και µοιρασµένη η σοδειά 
                                          εν πλήρει αδικία. 
 
 
                                     42.  ΕΙΚΑΣΙΑ 
 
                                           Τον θάνατό τους, οι φτωχοί 
                                           ποιητές µας, στην Ελλάδα. 
                                           Πολλοί τον «είδαν» µε βροχή 
                                           και κάποιοι µε λιακάδα. 
 
                                            Μεταθανάτιο σεβντά 
                                            ο νους µου δεν κατέχει. 
                                            Θέλει το σύννεφο βροντά 
                                            θέλει το νέφος βρέχει. 
 
 
 
 



 
 
                                     43.  ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
 
                                           Ελπίζαµε, µοίρα χρυσή 
                                           τα δίκια ν’ αποδώσει. 
                                           Τ’ όνειρο τώρα στο κρασί 
                                           το ’χουµε παραδώσει. 
 
                                           Σε πίνουµε γουλιά – γουλιά 
                                           ρετσίνα και µας πίνεις. 
                                           Κι όλο πιο κάτω στα σκαλιά 
                                           µας φέρνεις της οδύνης.   
 
 
                                      44.  ΕΞΙΣ 
 
                                           Του λεξιλόγιου στρωτές 
                                            κοµψές και λείες λέξεις. 
                                            Κι απόφυγε πολύ µ’ αυτές, 
                                            ως ποιητής, να µπλέξεις. 
 
                                            Επώδυνος η επωδός 
                                            κι ασήκωτος η έξις. 
                                            Κι ο ποιητής επί ποδός 
                                            και σηµαδεύει λέξεις.   
 
 
                                       45.  ΗΡΩΑΣ 
 
                                            Άρµατα συναρµολογώ, 
                                            µάχαιραν ακονίζω. 
                                            Αναµετρήσεις νοσταλγώ 
                                            και µάχες δεν αρχίζω. 
 
                                            Στα όνειρά µου τριγυρνώ 
                                            ατίθασο αγρίµι. 
                                            Κι ήρωας την αυγή ξυπνώ 
                                            φτιαγµένος από ζύµη.  
 
 
 
 



 
 
                                     46.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
                                           Πολλές φορές ένα «γιατί» 
                                           βαρύ, µε συνοδεύει. 
                                           Και µε µολύβι και χαρτί 
                                           απόκριση γυρεύει. 
 
                                            Κι εγκύπτω µ’ ανθρωπιστικό 
                                            καηµό κι από καθήκον. 
                                            Κι ένα σκληρό µηδενικό 
                                            προκύπτει στο πηλίκον.      
 
 

      47.  ΠΕΝΙΑ 
 

            Σκληρές της µοίρας οι βουλές   
                                           και σε κατασπαράζουν. 
                                           Στου περιθώριου τις θολές 
                                           γωνιές που σε στοιβάζουν. 
 
                                           Παλαίµαχος σκληρής δουλειάς, 
                                           τον συντηρούν µ’ αρλούµπες. 
                                           Δεν ψάχνει κότινους ελιάς, 
                                           αλλά ελίτσες θρούµπες. 
 
 

      48.  ΕΠΙΘΥΜΙΑ 
      
                                           Επιθυµιά κρατώ κρυφή 
                                           και λέω να ξεκινήσω. 
                                           Ν’ ανέβω σε βουνοκορφή, 
                                           τη γη να χαιρετήσω. 
 
                                           Κι από το ένα πρωϊνό 
                                           στο άλλο τ’ αναβάλλω. 
                                           Και το αν θ’ ανέβω στο βουνό 
                                           πολύ το  αµφιβάλλω. 
 
 
 
 



 
 
                                      49.  ΑΜΑΞΑΚΙ 
 
                                            Έν’ αµαξάκι, σε φτωχούς 
                                            αγρούς παρατηµένο. 
                                            Ξαρµατωµένο από τροχούς 
                                            πηδάλιο και φρένο. 
 
                                            Εκεί αράζω τακτικά 
                                            και διαδροµές αρχίζω. 
                                            Και σε ταξίδια µαγικά 
                                            πηγαίνω και γυρίζω. 
 
             
                                       50.  ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
 
                                            Πολιτικοί, µηχανικοί, 
                                            στρατιωτικοί γενναίοι. 
                                            Του τόπου οι Γραµµατικοί 
                                            και οι καπεταναίοι. 
 
                                            Με σύνεση πολιορκούν 
                                            πλατιά την οικουµένη. 
                                            Κι όλοι τον κόσµο πελεκούν 
                                            κι ο κόσµος ίδιος µένει. 
 
 
                                       51.  ΑΛΓΟΣ 
 
                                             Σύνολο ο κόσµος πονηρό 
                                             στου χρόνου την φαρέτρα. 
                                             Κι ο βίος µας από νερό 
                                             φτιαγµένος κι από πέτρα. 
 
                                              Και η πορεία αλγεινή 
                                              στης µοίρας µας τα µέτρα. 
                                              Κι η πέτρα τρώει το σκοινί 
                                              και το σκοινί την πέτρα. 
 
 
 
 



 
 
 
                                        52.  ΑΓΩΝΙΑ 
 
                                              Κάπου στης νύχτας τα στενά 
                                              στον µαχαλά τον πάνω. 
                                              Εκεί την σκέψη µου συχνά 
                                              την βρίσκω και την χάνω. 
 
                                              Στης νύχτας κάπου την στροφή 
                                              ξανοίγοµαι σεργιάνι. 
                                              Κι εκεί η σκέψη µου η κρυφή 
                                              µε βρίσκει και µε χάνει.     
 
 
                                        53.  ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙΑ 
 
                                             Αλισβερίσι, έβγα – µπες 
                                             στα τηλεπαραθύρια. 
                                             Σωρός η µπόχα κι οι ποµπές 
                                             και τα λιβανιστήρια. 
 
                                             Το υβρεολόγιο Αλφειός 
                                              και τα κακά µας χάλια. 
                                              Πρέπει να πέσει ο Σπερχειός 
                                              στα σύγχρονα κανάλια. 
 
 

54.   ΣΤΙΓΜΕΣ 
 

     Κάποιες στιγµές, µες στη ζωή 
                                              σου φέρνουν ένα κάτι. 
                                              Σάµπως δασών αναπνοή 
                                              και θάλασσας αλάτι. 

 
     Απόηχους πληγών κρυφών 
     που δεν έχουνε σιγήσει. 

                                              Κι ίσως κι η ιέρεια των Δελφών 
                                              να µην έβρισκε λύση. 

                        
 
 



 
  
 
                                       55.  ΜΟΙΡΑΙΟ 
 
                                             Η µοίρα σου ήταν αυτή, 
                                             µέσα σε κρύους τοίχους, 
                                             ν’ αναστενάζεις ποιητή 
                                             µε ρίµες και µε στίχους. 
 
                                             Ν’ αναστενάζεις και να κλαις 
                                             µε τις στροφές που γράφεις 
                                             και τις περίσσιες που δεν λες 
                                             και που δεν καταγράφεις. 
 
 
                                        56.  ΜΕΛΙΣΣΑ 
 
                                             Η µέλισσα µε τ’ απαλό 
                                             φτερούγισµα πετάει. 
                                              Και από ρόδο σε ανθό 
                                              ανάλαφρα περνάει. 
 
                                              Στο βούισµά της τ’ αγαθό 
                                              στην γλώσσα της αγγέλλει: 
                                              Πώς πλησιάζουν τον ανθό 
                                              και πώς τρυγούν το µέλι.    
 
 
                                         57.  ΕΣΤΙΑ 
 
                                              Το σπίτι µου το πατρικό 
                                              οριστικά χαµένο. 
                                              Διωγµένος και το κατοικώ, 
                                              απόκληρος και µένω. 
 
                                              Παλιό σπιτάκι πατρικό 
                                              ανάµνηση θλιµµένη. 
                                              Με προσκαλείς και σε γρικώ 
                                              κι η πόρτα σου κλεισµένη. 
 
 
 



 
 
 
                                         58.  ΤΡΕΛΟΙ 
 
                                              Ολίγοι µέσα στους πολλούς, 
                                              µας έχουν ξεχωρίσει. 
                                              Και κάποιοι ανόητοι, τρελούς 
                                              µας έχουνε βαφτίσει. 
 
                                               Όταν ο λόγος ωφελεί 
                                               καλώς να στιχουργούµε. 
                                               Κι  ας είµαστε πολλά τρελοί, 
                                               για τούτο που µπορούµε. 
                          
 
                                          59.  ΣΙΩΠΗ 
 
                                               Ο λόγος και εις την σιωπή 
                                               ενίοτε πηγαίνει, 
                                               ήτις, αυτά που ’χει να πει 
                                               δεόντως τα σωπαίνει 
 
                                               Αρχόντισσα περιωπής 
                                               επί τη εµφανίσει. 
                                               Την ειλικρίνεια της σιωπής 
                                               ουδείς θ’ αµφισβητήσει. 
 
 
                                         60.  ΑΤΑΞΙΔΕΥΤΟ 
 
                                               Προσµένοντας ήρθ΄ ο καιρός 
                                               και τα πανιά µας όρτσα. 
                                               Βίρα τις άγκυρες κι εµπρός 
                                               και στο ταξίδι φόρτσα. 
 
                                               Και µέσα στην αναφορά 
                                               της Ε.Μ.Υ., τρικυµία. 
                                               Κι η νιότη πρόσκαιρη φορά, 
                                               µοναδική και µία.  
 
 
 



 
 
 
                                         61.  ΞΕΣΠΙΤΩΜΕΝΟΣ 
 
                                               Σαν να µη βρίσκοµαι σ’αυτό 
                                               τον τόπο τον δικό µου. 
                                               Απηυδισµένος περπατώ 
                                               να βρω το σπιτικό µου. 
 
                                               Με την χαµένη αντρειά     
                                               έντεχνα ψάχνω µέσα. 
                                               Ξεσπιτωµένος µακριά 
                                               στο σπιτικό µου µέσα. 
 
 
                                          62.  ΑΓΝΩΣΤΟΙ 
 
                                               Ο εαυτούλης µου κι εγώ 
                                               πολύ στενά δεµένοι. 
                                               Όταν µε βήµα πάω γοργό 
                                               εκείνος πίσω µένει. 
 
                                               Κι έχει και κάποτε συµβεί 
                                               να συναπαντηθούµε. 
                                               Σαν δύο άνθρωποι ζαβοί 
                                               χωρίς να γνωριστούµε. 
 
 
                                          63.  ΦΟΥΝΤΟ 
 
                                                Στις θάλασσές µου ναυαγώ 
                                                συχνά χωρίς πυξίδα. 
                                                Και νοιώθω να µην είµ’ εγώ 
                                                σ’ αυτή την καταιγίδα. 
 
                                               Αλλ’ όταν βλέπω ναυαγό 
                                                χωρίς ζωής ελπίδες, 
                                                φούντο δεµένος πάω κι εγώ 
                                                µαζί του, µ’ αλυσίδες. 
 
 
 



 
 
 
                                          64.  ΠΕΛΕΚΙ 
 
                                               Υπάρχει και το λεκτικό 
                                               βαρύγδουπο πελέκι. 
                                               Που κόβει µε το «ως εδώ» 
                                               και µε το «µη παρέκει». 
 
                                              Αλλά χρειάζεται κι η χειρ 
                                               τσεκούρι να σηκώσει. 
                                               Και µε τ’ αντρίκειο «άει σιχτίρ» 
                                               τα δίκια ν’ αποδώσει. 
 
 
                                          65.  ΠΡΟΣΜΟΝΗ 
 
                                               Το περιµένω κι ας αργεί, 
                                               στου κόσµου την οδύνη. 
                                               Να πάρει βάλσαµο η πληγή 
                                               τ’ ανθρώπου, από µιά κρήνη. 
 
                                               Την ώρα την ξεχωριστή 
                                               προσµένω που θα φτάσει. 
                                               Κι ας έχω ανεπιστρεπτί 
                                               τον κόσµο ξεπεράσει. 
 
 
                                          66.  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 
 
                                                Εγκώµιος υπερβολή 
                                                ανώφελα σκορπιέται. 
                                                Το κυριελέησον το πολύ 
                                                κι ο Kύριος το βαριέται. 
 
                                                Ρήση πανάρχαια χρυσή 
                                                κι απόσταγµα πηγαίο: 
                                               Λίγο νεράκι στο κρασί 
                                                χρήσιµο κι αναγκαίο. 
 
 
 



 
 
 
                                           67.  ΤΡΟΧΟΣ 
 
                                                Η νύχτα βρέχει κι η βροχή 
                                                στην άσφαλτο κυλιέται. 
                                                Στην καµαρούλα µιά ψυχή 
                                                ριγεί και τυραννιέται. 
 
                                                Ένας ποτάµιος αχός 
                                                περάτης ξεχωρίζει. 
                                                Σάµπως που πάει ένας τροχός 
                                                και δεν ξαναγυρίζει. 
 
 
                                            68.  ΕΦΕ 
 
                                                Παρακαλώ βαρύ γλυκό, 
                                                διπλό κι αρκούντως κρύο 
                                                νερό, σαφώς µεταλλικό 
                                                και το σταχτοδοχείο. 
 
                                                Βαρύγλυκέ µου αδερφέ 
                                                για σε τα πάντα αρνούµαι, 
                                                απολαµβάνων τα εφέ 
                                                που ως έλλην δικαιούµαι. 
 
 
                                           69.  ΜΠΟΡΑ 
 
                                                Έρχεται µπόρα δυνατή, 
                                                φύλακες γρηγορείτε. 
                                                Κι εσείς της γης οι δυνατοί 
                                                να µου το θυµηθείτε. 
 
                                                Ξεσπάει µπόρα δυνατή 
                                                κι όταν ξυπνούν οι µύριοι, 
                                                λυγίζουνε οι δυνατοί, 
                                                γκρεµίζονται οι πύργοι.   
 
 
 



 
 
 
                                           70.  ΜΕΓΑΛΟΣΤΟΜΙΑ   
  
                                                Πολιτικής προφίλ κι ανφάς 
                                                στόχοι κρισίµου µάχης. 
                                               Από το άρπαξε να φας 
                                               µέχρι το κλέψε να ’χεις. 
 
                                               Σύγχρονος πατριωτισµός 
                                               και σχέδια µεγάλα. 
                                               Κι ακόρεστος βερµπαλισµός 
                                               για µίζες και κουτάλα. 
 
 
                                           71.  ΦΙΓΟΥΡΕΣ 
 
                                                Οι ήρωες δεν είν’ εδώ 
                                                στην σύγχρονή µας Δύση.  
                                                Τους έχουµε από καιρό 
                                                σκοπίµως αφανίσει. 
 
                                                Οι ήρωες οι σηµερινοί 
                                                είναι φιγούρες ξένες. 
                                                Οι µαϊντανοί, οι πισινοί 
                                                κι οι σαλαµουριασµένες. 
 
 
                                          72.  ΑΚΑΠΝΟΙ 
 
                                               Τί φοβεροί αγωνιστές 
                                               οι σύγχρονοι κι ετούτοι, 
                                               όπου δεν µύρισαν ποτές 
                                               µιάς τουφεκιάς µπαρούτι. 
 
                                               Εις την εδώ καραγκιοζέ 
                                               περίεργη παράγκα. 
                                               Κρατούν οι άκαπνοι αγκαζέ 
                                               τους θώκους και τα φράγκα. 
 
 
 



 
 
 
                                          73.  ΤΙΜΕΣ 
 
                                               Τιµές της τίµιας και παλιάς 
                                               ζωής, π’ ουδείς τις ψάχνει. 
                                               Για ’να στεφάνι αγριελιάς 
                                               κι ένα κλαδάκι δάφνη. 
 
                                               Κι ά-τιµες σύγχρονες τιµές 
                                               συγκοµιδής µεγάλης. 
                                               Σε µετρητά, σε προτοµές 
                                               και βίλες της Εκάλης. 
 
 
                                          74.  ΜΕΝΟΥ 
 
                                               Χωρίς περίσκεψη και νου 
                                               λασπόνερα, σαρίδια. 
                                               Στο καθηµερινό µενού 
                                               ξανά κι από τα ίδια. 
 
                                               Ερίφιο το παρδαλό 
                                               µερίδες σαλµονέλας. 
                                               Αντίδια από Κορυδαλλό 
                                               και µπούτια πασαρέλας.  
 
 

                     75.  ΑΨΙΘΥΜΙΑ 
 

                           Σ’ ετούτη την αποκοπή 
                                               πολύ µας έχουν στύψει. 
                                               Ελάχιστα µας έχουν πει, 
                                               τα πλείστα τα ’χουν κρύψει. 

 
                Είµαστε άνθρωποι κι εµείς 

                                               αψίθυµοι κι αλέστα 
                                               σε µία έκρηξη τιµής 
                                               ορµάµε για τα ρέστα.    

 
 
 



 
 

 
                                          76.  ΠΑΤΟΣ 

 
               Αµέτε και σκαλί - σκαλί 

                                              σ’ αυτό το κοµιτάτο 
                                              κι από κατήφορο πολύ 
                                              βρεθήκαµε στον πάτο. 

 
               Και για να µη χαθεί η δουλειά 

                                              και το µενού απ’ το πιάτο. 
                                              Άντε να φτιάξουµε σκαλιά 
                                              για κάτι … παρακάτω. 

 
 

          77.  ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ 
 

               Τα χρόνια µας παρέρχονται, 
                                              γκρεµίζονται τα τείχη. 
                                              Οι «βάρβαροι» εισέρχονται, 
                                              τα σχέδια έχουν πετύχει. 

 
               Με µέθοδο και µε σιωπή 

                                              καλοµελετηµένη. 
                                              Γίνονται «ντόπιοι» οι αλλοδαποί 
                                              και οι εντόπιοι, ξένοι.   

 
 

                                         78.  ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

               Της νιότης µας αστόχαστα 
                                              χρόνια αποµακρυσµένα. 
                                              Της θύµησης παλιόχαρτα 
                                              ανεµοσκορπισµένα. 

 
               Τρισκότεινο το σήµερα 

                                              κι εµείς άνευ αρµάτων. 
                                              Και περ-πατάει η χίµαιρα 
                                              βαριά, επί πτωµάτων. 

 
 
 



 
 
 

                                         79.  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
 

               Να το θυµάσαι δυνατά 
                                              και να µην το ξεχάνεις. 
                                             Από το πριν ως το µετά 
                                             πολλά µπορεί να χάνεις. 

 
              Των χρόνων οι διαδροµές 

                                             σε διάφορες πορείες. 
                                             Και γράφουν οι µικρές στιγµές 
                                             µεγάλες ιστορίες. 

 
 

         80.  ΧΑΣΟΥΡΑ 
 

              Ψαχνόµαστε στα τυχερά 
                                              παιχνίδια αδιακόπως. 
                                              Και βλέπουµε κάθε φορά 
                                              πόσος χαµένος κόπος. 

 
               Και το ’χουν πει οι φρόνιµοι, 

                                              ότι κρατάει η σβούρα, 
                                              την ατυχία µόνιµη 
                                              και βέβαιη την χασούρα. 

 
     

          81.  ΑΝΤΡΑΛΑ 
 
                                              Στα χρόνια ετούτα τ’ άπονα 
                                              βρεθήκαµε και ζούµε. 
                                              Μας πνίγουν τα παράπονα 
                                              και τίνος να τα πούµε. 
 
                                              Βγαίνεις διαβάτης της σιωπής 
                                              µε την δική σου αντράλα. 
                                              Τα βάσανά σου πας να πεις 
                                              και βρίσκεις πιο µεγάλα. 
                                                

 
                                            



                                                               
 
 
                                          82.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
                                               Από τα ίδια σου µαλλιά 
                                               ανώφελο να πιάνεσαι. 
                                               Κι η πλεύση ίδια απ’ τα παλιά 
                                               αναχωρείς και … χάνεσαι. 
 
                                               Απ’ τα παραπατήµατα 
                                               δηµιουργούνται πτώσεις. 
                                               Κι αν γίνουνε µαθήµατα 
                                               επιπροσθέτουν γνώσεις. 
 
 
                                         83.  ΚΟΥΜΑΝΤΑ 
 
                                               Εις το βουνό ψηλά εκεί 
                                               άνθιζε η λεβάντα. 
                                               Κι εµείς ορµή στρατηγική 
                                               και δίναµε τα πάντα. 
 
                                               Και η συνήθης τακτική 
                                               κι η χρόνια αβάντα. 
                                               Η κραταιά Αµερική 
                                               να κάνει τα κουµάντα. 
 
 
                                        84.  ΜΑΥΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ 
 
                                              Έχουν τσιτώσει τα σχοινιά 
                                              στου σκάφους την ευθεία. 
                                              Άνεµος ούριος στα πανιά 
                                              και η πορεία θεία. 
 
                                               Άριστοι οι καιρικοί οιωνοί, 
                                               στα ίσαλα το σκάφος. 
                                               Ανέφελοι οι ουρανοί 
                                               κι ο Μαύρος Πόντος, τάφος. 
                                         
 
 



 
 
 
                                         85.  ΠΕΤΡΟΣΤΑΦΥΛΑ 
 
                                              Τα πετροστάφυλα πικρά 
                                              στης νιότης µας τ’ αµπέλια. 
                                              Κι εµείς σκαρώναµε γερά 
                                              κι ευρύχωρα βαρέλια. 
 
                                              Στην αγωνία µας καρσί 
                                              κοπιαστικό ταξίδι. 
                                              Της σύναξής µας το κρασί 
                                              χολή, αλόη και ξίδι. 
 
 
                                         86.  ΣΙΓΑ 
 
                                              Σιγά σιγά και ταπεινά 
                                              κι εµπρός µε την ψυχή µας. 
                                              Είναι µεγάλα τα βουνά 
                                              µικρή η αντοχή µας. 
 
                                              Και βέβαια έχει φτερά 
                                              το ιερό µας πάθος. 
                                              Πλην εύκολα κανείς γλιστρά 
                                              και χάνεται στο βάθος. 
 
 
                                         87.  ΜΟΝΑΞΙΑ 
 
                                              Στην κάµαρα την σκοτεινή 
                                              σειρά τρεις πολυθρόνες. 
                                              Μονάχος του στην µεσιανή 
                                              κι οι διπλανές του µόνες. 
 
                                              Βουβή θλιµµένη συννεφιά 
                                              και σκέψη δακρυσµένη. 
                                              Πού χάθηκε µιά συντροφιά 
                                              η που την περιµένει; 
 
 
   



 
 
 

88.  ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
 

   Είµαι κι εγώ ένα γιωταχί 
   µε άπειρες πορείες. 
   Διέφυγα µιά κατοχή 

                                            και δυό διχτατορίες. 
 
   Τελεύω χιλιοµετρικά 
   βίον, Θεού ελέω. 
   Με άχρηστα ανταλλακτικά 
   κι απόσυρση από Κ.Τ.Ε.Ο.    
 
 

                                        89.  ΚΑΙΡΙΚΑ 
 
                                             Καιρός πανιά, καιρός κουπιά 
                                             γαλήνιος και πράος. 
                                             Της άνοιξης και του χιονιά 
                                             στους κύκλους του, αενάως. 
 
                                             Καιρός ανέµου και πυρός, 
                                             ωκεανών και τόπων. 
                                             Κι ο πάντοτε κακός καιρός 
                                             των δύσµοιρων ανθρώπων.      
 
 
                                        90.  ΠΛΕΞΗ 
 
                                             Δεν είναι λίγα τα πολλά 
                                             κι ούτε πολλά τα λίγα.  
                                             Δεν είναι το «ναι µεν αλλά», 
                                             το ήρθες και το πήγα. 
 
                                              Είναι που η Γραµµατική 
                                              η ίδια τα ’χει µπλέξει. 
                                              Κι οι σύγχρονοι γραµµατικοί 
                                              υποβοηθούν την πλέξη.            
 
 
                                         



 
 
 
                                        91.  ΜΗΔΕΝ 
 
                                             Αγαπηµένη µου Μαρλέν 
                                             κοντεύει να νυχτώσει. 
                                             Το παραµύθι που µας λέν’ 
                                             µας έχει βαλαντώσει. 
 
                                             Εις τον ορίζοντα ουδέν 
                                             ευοίωνο σηµάδι. 
                                             Μηδέν από µηδέν, µηδέν 
                                             κι απόλυτο σκοτάδι.      
 
 
                                        92.  ΑΓΥΡΙΣΤΟΣ 
 
                                             Πήρε της νύχτας το στρατί 
                                             µε τ’ άλλα παλικάρια. 
                                             Και συγκρουστήκαν δυό στρατοί 
                                             και µέτρησαν κουφάρια. 
 
                                             Στου γυρισµού του το στρατί 
                                             η µάνα δακρυσµένη. 
                                             Η νύχτα τρώει τον Στρατή 
                                             κι αυτή τον περιµένει. 
 
 
                                        93.  ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
                                             Ίσως δεν είναι αρκετοί, 
                                             ίσως ούτε και λίγοι, 
                                             «παρόντες», όσοι εκλεκτοί, 
                                             που έχουν ήδη φύγει. 
 
                                             Αλλιώς η Αριθµητική 
                                             τα νούµερα τ’ αθροίζει. 
                                             Κι αλλιώς η συλλογιστική 
                                             τα συνυπολογίζει. 
 
 
 



 
 
 
                                        94.  ΚΑΛΑΜΙΑ 
 
                                             Στου κύκλου της κι η καλαµιά 
                                             δεµένη, την ανέµη. 
                                             Και δέρνεται στην ερηµιά 
                                             και ξεψυχώντας τρέµει. 
 
                                             Μικρή κι απέριττη ψυχή 
                                             στη γη που ’χεις φυτρώσει. 
                                             Του φθινοπώρου η βροχή 
                                             θα σε εξιλεώσει. 
 
 
                                        95.  ΕΚΤΟΣ 
 
                                              Η νύχτα σέρνεται θαµπή 
                                              ξεπαγιασµός στην πλάση. 
                                              Πόρτα δεν βρίσκεται να ’µπει 
                                              για να µην ξεπαγιάσει. 
 
                                              Σ’ απανθρωπιάς καταπακτή 
                                              σωρεύονται τ’ ατού µας. 
                                              Κι οι ίδιοι έχουµε κλειστεί 
                                              εκτός του εαυτού µας. 
 
 
                                         96.  ΑΝΑΓΚΗ 
 
                                              Άπειροι του Θεού οι πιστοί 
                                              που τον δοξολογούνε. 
                                              Όπως υπάρχουνε κι αυτοί 
                                              που τον αµφισβητούνε. 
 
                                              Μέχρι που να τους χρειαστεί, 
                                              εκεί που θα πονέσουν, 
                                              προστρέχοντας γονατιστοί 
                                              να τον παρακαλέσουν. 
 
 
 



 
 
         
                                        97.  ΓΚΙΩΝΗΣ 
 
                                             Έρηµο αθώρητο πουλί 
                                             στη στέγη του κρυµµένο. 
                                             Και βγαίνει και νυχτολαλεί 
                                             αιώνια πικραµένο. 
 
                                             Κι εσύ τα µαύρα σου µαλλιά, 
                                             νύχτα, καθώς τ’ απλώνεις. 
                                             Με τ’ άλλα τέρπεσαι πουλιά 
                                             και σε πληγώνει ο γκιώνης. 
 
 
                                        98.  ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ 
 
                                             Τροχίζει το βαρύ σπαθί 
                                             πάνω στην µαύρη πέτρα. 
                                             Και ποιός µπορεί ν’ αντισταθεί 
                                             στ’ Ανίκητου τα µέτρα. 
 
                                             Τ’ ανθρώπου τύχη αγαθή 
                                             στων γνώσεων τον φάρο. 
                                             Και που δεν έχεις λυτρωθεί 
                                             απ’ τον δυνάστη χάρο.  
 
 
                                        99.  ΑΠΕΙΛΗ 
 
                                              Η φτώχεια µόνιµη απειλή 
                                              κι η ζήση πάντα σκάρτη. 
                                              Κι ασάλευτος δεν ωφελεί 
                                              κι εκπατρισµένος βλάφτει. 
 
                                              Κι ένας καηµός τυραννικός 
                                              στα στήθη ριζωµένος. 
                                              Στην πάτρια γη σου, νηστικός, 
                                              στην ξένη, χορτασµένος. 
 
 
                                           



 
 
 
                                      100.  ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
 
                                             Δεν έχω κήπους µε κλαδιά 
                                             και µάντρες µε απλάδες. 
                                             Να τις διαθέσω στα παιδιά 
                                             να παίζουν τις αµάδες. 
 
                                              Κι έχω και γέρικη καρδιά 
                                              και δεν υπάρχει ελπίδα. 
                                              Να ξαναστήσω νια παιδιά 
                                              ν’ αυξήσω την πατρίδα. 
 
 
                                       101.  ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ 
 
                                              Η σύγχρονη ζωή πολλά 
                                              και διάφορα σου τάζει 
                                              κι εκεί που σου χαµογελά 
                                              τρικλοποδιά σου βάζει. 
 
                                              Αλλ’ άµα είσαι απ’ τα παιδιά 
                                              που νέµονται την πιάτσα, 
                                              προφτάνεις και τρικλοποδιά 
                                              κοτσάρεις στην κυράτσα.   
 
 
                                       102.  ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 
 
                                              Του πεπρωµένου πειρασµοί 
                                              της µοίρας µας απόχη. 
                                              Εκείνη δεν είπε το µη 
                                              κι αυτός δεν είπε τ’ όχι. 
 
                                              Ανώριµη συγκοµιδή  
                                              βαρύ κι ισόβιο βρόχι. 
                                              Που τ’ αποφεύγεις µ’ ένα µη 
                                              και µ’ ένα πρέπον όχι. 
 
                                               
 



 
 
 
                                   103.  ΠΕΛΑΡΓΟΙ 
 
                                           Στην εύφορη κάποτε γη 
                                           απέραντη η χαρά µας. 
                                           Κι ερχόντουσαν οι πελαργοί 
                                           κι έφερναν τα µωρά µας. 
 
                                           Συγκαιρινή φθορά κι οργή 
                                           θλίψη και συµφορά µας. 
                                           Αραίωσαν οι πελαργοί, 
                                           λείπουν και τα µωρά µας.            
 
 
                                    104.  ΑΓΑΠΗ 
 
                                            Συνενωθήκαν τρυφερά 
                                            κι ήταν η αγάπη πλέρια. 
                                            Και τα λευκά της τα φτερά 
                                            έφτασαν ως τ’ αστέρια. 
 
                                            Απόµειναν δυό πορφυρά 
                                            άνθη σ’ έν’ αµφορέα. 
                                            Από την πρώτη τη φορά 
                                            µέχρι την τελευταία.   
 
 
                                     105.  ΖΕΥΓΑΡΙ 
 
                                            Ήρθε και κάθισε δεξιά, 
                                            ρώτησα πώς την λένε. 
                                            Και µ’ απεκρίθη: Η Μοναξιά 
                                            είµαι, δυστυχισµένε… 
 
                                            Το σπιτικό µου ένα κλειστό 
                                            κι απόµερο κελάρι. 
                                            Και γίναµε ένα ταιριαστό 
                                            κι αχώριστο ζευγάρι. 
                                                                                                                      
            
 



 
 
 
                                    106.  ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΙ   
 
                                           Μάνας χηράµενης δυό γιοί 
                                           στο µίσος το µεγάλο. 
                                           Τον ένα τον κρατάει η γη, 
                                            η φυλακή τον άλλο. 
 
                                            Κι η µαύρη µάνα απ’ το πουρνό 
                                            µε στήθος πληγωµένο, 
                                            θρηνεί τον έναν ζωντανό, 
                                            τον άλλο σκοτωµένο. 
 
 
                                     107.  ΦΥΓΕΣ 
 
                                             Φεύγουµε, λέγαµε συχνά 
                                              άπιαστα χελιδόνια. 
                                              Και βγάλαµε, στα σκοτεινά 
                                              της νιότης µας τα χρόνια. 
 
                                              Φεύγουµε, το σηµάδι ιδού 
                                              µπροστά µας ξεχωρίζει. 
                                              Της ατελεύτητης οδού 
                                              που δεν πισωγυρίζει. 
 
 
                                      108.  ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 
 
                                              Αδύναµος άκρη να βρει 
                                              και µπερδεµένος πιάνει 
                                              στον Άγιο να καίει κερί, 
                                              στον Βεελζεβούλ λιβάνι. 
 
                                              Κι αποθαµένος προχωρεί 
                                              µη ξέροντας εν τέλει 
                                              αν ο Θεός τον συγχωρεί 
                                              κι ο διάβολος τον θέλει. 
 
 
 



 
 
 
                                     109.  ΟΙΣΤΡΟΣ 
 
                                             Στενάζει χρόνια ο ταµπουράς 
                                             κι ο οίστρος του λυράρη. 
                                             Τα παραθύρια της χαράς 
                                             µας έχουν συνεπάρει. 
 
                                             Χρόνια και γι’ άλλη µιά φορά 
                                             αχνοί γρικιούνται χτύποι. 
                                             Και την ερχόµενη χαρά, 
                                             την προλαβαίνει η λύπη.        
 
 
                                     110.  ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
 
                                             Εδώ σ’ αυτή την ερηµιά 
                                             θα µείνω λίγο ακόµα, 
                                             στον άνεµο µια καλαµιά 
                                             δεµένη µε το χώµα. 
 
                                             Άνυδρο χώµα και τραχύ 
                                             που δυνατά βαστάει, 
                                             να περιµένει τη βροχή 
                                             που πάνω του ξεσπάει. 
 
 
                                      111.  ΑΛΟΓΑ 
 
                                             Ασύστολα και παρδαλά 
                                             κοινών και επωνύµων. 
                                             Συχνά εκ δεξιών πολλά 
                                             αλλά κι εξ ευωνύµων. 
 
                                             Άλογα λόγια και µισά 
                                             φυράµατα κι εντράδες. 
                                             Κι είναι το θέµα ποιός µασά 
                                             ζοχούς και αγριάδες.        
 
 
 



 
 
 
                                     112.  ΝΤΑΗΔΕΣ 
 
                                             Τ’ ατίθασα του Ζαχαριά 
                                             τα ζοριλίκια αβέρτα. 
                                             Κι απάνω στην αλυγαριά 
                                             η λερωµένη µπέρτα. 
 
                                             Κι εψές του, γι’ άλλη µιά φορά     
                                             που σήκωσε την µάχαιρα. 
                                             Κι έκοψε πέντε στη σειρά 
                                             αγγούρια, πάνω στ’ άχερα. 
 
 
                                     113.  ΓΡΑΜΜΕΣ 
 
                                             Γραµµή συγκοινωνιακή 
                                             ευµάρεια – πενία. 
                                             Διεύθυνση: Αµερική 
                                             και Ο.Η.Ε. γωνία. 
 
                                             Βαριά µας οφειλή Μετρό, 
                                             τηλεπικοινωνία. 
                                             Κι ιστορηµένη σε βιτρό 
                                             συγκαιρινή πορνεία.        
 
 
                                     114.  ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
 
                                             Δεν είναι που µε τα φτωχά 
                                             εφόδια, πάει να φτάσει, 
                                             ο πένης που αγκοµαχά 
                                             τον στόχο του να πιάσει. 
 
                                              Πρέπει κι από συγκαιρινή 
                                              αήθη κτηνωδία, 
                                              στου δράµατός του την σκηνή, 
                                              να παίζει κωµωδία. 
 
 
 



 
 
 
                                    115.  ΕΠΙΜΟΝΗ 
 
                                           Άπλετο του Θεού το φως 
                                           ενάντια του σκότους. 
                                           Και προς εκείνους που σαφώς 
                                           δεν έχουν τον Θεό τους. 
 
                                           Κι η των θνητών κακοµοιριά 
                                           ευάρεστη καθόλου, 
                                           ως επιµένει στη µεριά 
                                           να µένει του διαβόλου. 
 
 
                                    116.  ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 
                                            Εδώ βοριάς, εκεί βροχή, 
                                            λιακάδα παραπέρα. 
                                            Οι πλούσιοι και οι φτωχοί 
                                            το µεσονύχτι, η µέρα. 
 
                                            Εδώ καηµός, εκεί χαρά, 
                                            τσουκνίδα και λεβάντα. 
                                            Και του θανάτου η συµφορά 
                                            απανταχού και πάντα. 
 
 
                                     117.  ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ 
 
                                             Πολλές φορές, βαριά βρισιά 
                                             µου έρχεται να ρίξω. 
                                             Και σε µιά δυνατή φτυσιά 
                                             κάποιον καηµό να πνίξω. 
 
                                             Κι εκεί στην ίδια τη στιγµή 
                                             τ’ ασύγκριτα συγκρίνω. 
                                             Κι ακόµα µία αφορµή 
                                             πικρά την καταπίνω. 
   
 
 



 
 
 
                                     118.  Η ΠΟΛΗ 
 
                                            Η πόλη µας η ευγενής 
                                            και πολυφηµισµένη. 
                                            Από τη µιά οι γηγενείς 
                                            από την άλλη οι ξένοι. 
 
                                            Ρεµβώδης, προοδευτική, 
                                            Εκάλη και Παπάγου. 
                                            Και σύγχρονος πολιτική 
                                            εργαστηρίων πάγου. 
 
 
                                     119.  ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ 
 
                                            Καλόγηρε, οι χριστιανοί                                              
                                            δεν καρτερούν το µάννα. 
                                            Σήκω και πιάσε το σκοινί 
                                            και χτύπα την καµπάνα. 
 
                                            Ν’ ακούσει σύνθηµα ο λαός, 
                                            µέγα να κάµει τάµα. 
                                            Να βοηθήσει κι ο Θεός 
                                            και να γενεί το θάµα. 
 
 
                                     120.  ΠΕΣΟΝΤΕΣ 
 
                                            Σιγούν οι ένδοξοι νεκροί 
                                            ανώνυµοι στη λήθη, 
                                            χωρίς λιβάνι και κερί, 
                                            όπου καθείς εκλήθη. 
 
                                            Κι όταν οι µνήµες των καιρών 
                                            γυρίζουν στους πεσόντες, 
                                            δηλώνουν ηχηρό παρόν 
                                            οι των µαχών απόντες.   
 
 
 



 
 
 
                                    121.  ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
 
                                           Το πέλαγο το θαλασσί, 
                                           το δειλινό το µπλάβο. 
                                           Κι ένα σπιτάκι στο νησί 
                                           πίσω από κάποιον κάβο. 
 
                                           Όνειρο στείρο και πικρό 
                                           παντοτινά χαµένο. 
                                           Σε κόσµο τοσοδά µικρό 
                                           και παραπλανηµένο. 
 
 
                                    122.  ΜΩΡΙΑ 
 
                                            Από την µήτρα τα µωρά 
                                            της µάνας, ξεκοµµένα. 
                                            Καλόβολα και τυχερά 
                                            γελούν χαριτωµένα 
 
                                            Κι εσύ αιώνα που ως µωρό 
                                            προσφάτως εγεννήθης. 
                                            Γιατί µε ύφος βλοσυρό 
                                            και τάσεις κακοήθεις; 
 
 
                                     123.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ 
 
                                            Μέσα στην σχετικότητα 
                                            των πολλαπλών κανόνων 
                                            στέκει κι η αιωνιότητα 
                                            γεννήτρα των αιώνων. 
 
                                             Και οι αιώνες γράφουνε 
                                             εις δρόµους παραλλήλους. 
                                             Κι άπαντες αντιγράφουνε 
                                             συγκριτικά αλλήλους.   
 
 
 



                    
    
 
                                    124.  ΜΑΓΕΜΑ 
 
                                           Μπροστά στη δύση την χρυσή, 
                                           το µάγεµα µεγάλο. 
                                           Κι αν είµαστε εγώ κι εσύ 
                                           είναι και κάτι άλλο. 
 
                                           Με της αγάπης το κρασί 
                                           αρκούντως µεθυσµένοι. 
                                           Και πίνουµε, εγώ κι εσύ 
                                           κι ο έρως που µας δένει. 
 
 

125. ΤΟΛΜΗΤΙΑΣ 
 

  Κρατά στο χέρι το δεξί 
  την σιδερένια σφύρα. 
  Ρίχνει και µιά µατιά λοξή 
  στου δύσµοιρου τη µοίρα. 
 
  Και τολµηρός µε δυνατό 
  παλµό, σπάζει την πέτρα. 
  Με της καρδιάς τον πυρετό 
  και της ψυχής τα µέτρα. 

 
 
                                     126.  ΑΠΟΡΙΑ 
    
                                           Αφτιάζοµαι κι ένας αχός 
                                           δεν έρχεται στο δώµα. 
                                           Μην έχω µείνει µοναχός 
                                           στης γης τ’ άξενο χώµα; 
 
                                           Ή µήπως µέσα στης σιγής 
                                           τα πετρωµένα βάθη, 
                                           µ’ έχει κατασπαράξει η γης 
                                           και δεν το έχω µάθει. 
 

 
 



 
 
 

                                   127.  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 
 
                                           Στο µικρολίµανο µπροστά 
                                           ο έρωτας ανάφτει. 
                                           Αυτός την θάλασσα κοιτά 
                                           κι η θάλασσα τον ναύτη. 
 
                                           Αγάπη καθηµερινή 
                                           που κάποιοι δεν γνωρίζουν. 
                                           Ως οι πολλοί θαλασσινοί 
                                           που δεν ξαναγυρίζουν.  
 
 
                                   128.  ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ 
 
                                           Ορθός ταξιδευτής ο νους 
                                           µε τ’ άλµπουρα ανοιγµένα, 
                                           προς άλλους κόσµους µακρινούς 
                                           και µέρη µαγεµένα. 
 
                                           Ακούραστα της συλλογής 
                                           φτερά, σ’ ανθρώπου σώµα, 
                                           αναστηµένα από τη γης 
                                           και για της γης το χώµα. 
 
 
                                   129.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
                                           Κρατάει η µοίρα σφαλιστά 
                                           τ’ ανθρώπου τα γραµµένα. 
                                           Και δεν προσφέρονται ανοιχτά 
                                           ποτέ και σε κανένα. 
 
                                           Συνήθη πράγµατα γνωστά 
                                           του γένους τ’ αντρειωµένου. 
                                           Και φως λαµβάνουν τα γραφτά 
                                           σαφώς του ξεγραµµένου. 
 
 
 



 
 
 
                                   130.  ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ 
 
                                          Δεν είναι µόνο οι θεσµοί 
                                          που δεν µας δικαιώνουν. 
                                          Οι προδοµένοι µας δεσµοί 
                                          είναι που µας πληγώνουν. 
 
                                          Κι ένας καηµός είναι κι αυτός 
                                          που µ’ έχει αναστατώσει. 
                                          Μήπως κι ο ίδιος µου εαυτός 
                                          στο τέλος µε προδώσει. 
 
 
                                   131.  ΠΛΗΓΗ 
 
                                           Απαρηγόρητη η πληγή 
                                           κι ο στεναγµός ποτάµι. 
                                           Να σε προσµένω χαραυγή 
                                           στ’ αντικρινό µου τζάµι. 
 
                                           Και πόσο αδύναµος λυγώ 
                                           µε µάτια βουρκωµένα. 
                                           Εκεί που ψάχνοµαι κι εγώ 
                                           απόµακρα από µένα. 
 
 
                                    132.  ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ 
 
                                           Ορφάνια, πίκρα κι απονιά 
                                           και νιός στο µεροκάµατο. 
                                           Κι οι κακουχίες στη γωνιά 
                                           τον άφησαν αγράµµατο. 
 
                                           Με βήµατα ηρωϊκά 
                                           διεξήλθε τα δυσάρεστα. 
                                           Κι όλα του τα ενδεικτικά 
                                           βαθµολογούνται µε άριστα.   
 
 

 



 
 
 

                                     133.  ΠΙΚΡΙΑ 
 
                                            Στο τζάµι µόλις της βροχής, 
                                            ιδού το πρώτο δάκρυ. 
                                            Μέτρο δεν έχει της ψυχής 
                                            ο πόνος, µήτε κι άκρη. 
 
                                            Ρίξε ψυχούλα της βροχής 
                                            δάκρυα δυό και τρία. 
                                            Για να ξεπλύνουν της φτωχής 
                                            ζωής µας την πικρία. 
 
 
                                    134.  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
 
                                            Άντε να φεύγουµε αδελφοί 
                                            µε σύνεση και φρένα. 
                                            Κι απ’ την κατάλληλη στροφή 
                                            να βρούµε τα χαµένα. 
 
                                            Μ’ αυτό το ξέφρενό µας φουλ 
                                            και των καιρών τον σάλο. 
                                            Θα φτάσουµε στου Βεελζεβούλ 
                                            την πόρτα δίχως άλλο. 
 
 
                                     135.  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
                                            Δεν είναι πράγµατι λευκά 
                                            τα πράγµατα, ούτε σκούρα. 
                                            Είναι σαφώς κι οριστικά 
                                            καβάλα και πεζούρα. 
 
                                            Είναι ο εις η κορυφή 
                                            κι ό έτερος ο πάτος. 
                                            Είναι η πείνα η κρυφή 
                                            κι ο φανερά χορτάτος. 
 
 
 



 
 
 
                                     136.  ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
 
                                            Θα ’θελα µες στα παρδαλά 
                                            χρόνια µας τ’ αγελαία. 
                                            Να κατεβάσω τα ρολά, 
                                            να κλείσω την αυλαία. 
 
                                            Τα έργα µας αµαρτωλά 
                                            κι ανώφελα τα κλέη. 
                                            Που δεν αξίζει να γελά 
                                            κανείς, µήτε να κλαίει.  
 
 
                                     137.  ΣΚΙΕΣ 
 
                                            Ο ίσκιος µας, την µιά µπροστά, 
                                            την άλλη ακολουθάει. 
                                            Το κάθε βήµα µας πιστά 
                                            εις τ’ άλλα προσµετράει. 
 
                                            Κι αναρωτιέται µιά φωνή 
                                            ανάκουστη κι εντός µας. 
                                            Μήπως σκιά αληθινή 
                                            είναι κι ο εαυτός µας; 
 
 
                                     138.  ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ 
 
                                            Πάντοτε ήθελα να δω 
                                            το λάµπος µιάς αχτίδας. 
                                            Κι οδοιπορούσα στην οδό 
                                            της ανοιχτής ελπίδας. 
 
                                            Και ξαφνιασµένος απορώ 
                                            πώς και µε ποιάς δολίας 
                                            παρέµβαση, κυκλοφορώ 
                                            σ’ οδούς µελαγχολίας. 
 
 
 



 
 
 
                                     139.  ΑΛΛΑΓΕΣ 
 
                                            Διαλύονται άρρηκτοι δεσµοί, 
                                            χαλάνε συµφωνίες, 
                                            αλλοιώνονται λογαρισµοί, 
                                            κινούνται διαφωνίες. 
 
                                            Κι ο εγωϊσµός απ’ το «εγώ» 
                                            στιγµή δεν ξεχωρίζει. 
                                            Κι η κότα κάνει ένα αυγό 
                                            κι ώρες το κακαρίζει. 
 
 
                                    140.  ΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ 
 
                                            Αγάντα φίλοι κι η ζωή 
                                            ζωούλα είναι µόνη. 
                                            Και µε την ύστερη πνοή 
                                            περνάει και τελειώνει. 
 
                                            Της γης αιώνιοι εραστές 
                                            πεζεύουµε άνευ όρων. 
                                            Και σάµπως περιπατητές 
                                            φεύγουµε εκτός συνόρων.   
 
 

141. ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
 

   Τι όµορφα που παίρνει ο νους 
   τις πιο γλυκές µας σκέψεις 
   και βρίσκει κόσµους µακρινούς 
   και κάνει επισκέψεις. 
 
   Και τι φριχτό που εξαρχής 
   σκληρά µας έχεις λάχει 
   κι επάνω µας κυριαρχείς 
   αδήρητο στοµάχι. 

 
 
 



 
 
 
                                   142.  ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ 
 
                                          Μάθησης ευγενής σκοπός 
                                          κι ατέρµονο θρανίο. 
                                          Και του ανθρώπου ανελλιπώς 
                                          πλουτίζει το κρανίο. 
 
                                          Γνώσης και περισυλλογής 
                                          Απέραντος ο κόπος. 
                                          Και φευ η δύσµοιρή µας γης 
                                          φριχτός κρανίου τόπος. 
 
 
                                    143.  ΚΥΚΛΟΣ 

 
  Προβάλλει η µέρα απ’ την αυγή 
  κι η νύχτα από το δείλι. 
  Το αίµα από την πληγή 
  κι ο έρως απ’ τα χείλη. 
 
  Ποτίζει δέντρα η βροχή, 
  προσφέρει ο ήλιος χάδια. 
  Και παραµένει η ψυχή 
  τ’ ανθρώπου, στα σκοτάδια. 

 
 
                                    144.  ΜΥΣΤΙΚΑ 
 
                                           Τις µαργαρίτες µου µαδώ 
                                           έρηµος στο κρεβάτι. 
                                           Προσµένω να σε ξαναδώ, 
                                           να µου µηνύσεις κάτι. 
 
                                           Άδεια τα ερωτηµατικά 
                                           στου πόνου τις σοφίτες. 
                                           Προδόθηκαν τα µυστικά 
                                           κι από τις µαργαρίτες. 
 
 
 



 
 
 
                                   145.  ΤΡΟΧΟΣ 
 
                                          Ο κόσµος έπαψε φτωχός 
                                          να ζει κι έλαβε χάρη, 
                                          Αφότου πήρε ο τροχός 
                                          επάνω του τα βάρη. 
 
                                          Και βαίνοντας ολοταχώς 
                                          ανάµεσα στα ελέη, 
                                          ξέφυγε ο κεντρικός τροχός 
                                          κι ο κόσµος παραπαίει. 
 
 
                                   146.  ΑΚΡΙΣΙΑ 
 
                                          Πάρε τα µάτια µου και δες 
                                          τις σκέψεις µου και κρίνε. 
                                          Είδος κοινό κι οµοειδές, 
                                          ο κόσµος µας, δεν είναι. 
 
                                          Ο χορτασµένος δεν µπορεί 
                                          να νοιώσει πεινασµένους. 
                                          Κι ο αδίψαστος αδιαφορεί 
                                          γι’ ανθρώπους διψασµένους. 
 
 

147. ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
 

 Τιµή δεν βρίσκεις στην τιµή 
 και µοιρασιά στις χάρες. 
 Δεν έχουν τέλος οι καηµοί 
 και µετρηµό οι λαχτάρες. 
 
 Και γυροφέρνουµε µ’ ορµή 
 στης µοίρας το µαγκάνι. 
 Κι άλλοι µιλάνε για ψωµί 
 κι άλλοι για παντεσπάνι. 
 
 
 



 
 
 

                                   148.  ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
                                           Με προτερήµατα λειψά 
                                           κι αλόγιστη διχόνοια, 
                                           Σκοτώνει και δεν ξεδιψά 
                                           ο άνθρωπος αιώνια. 
 
                                           Ειρήνη θέλει κι αναιρεί, 
                                           ατός του, τα που λέει. 
                                           Και µε το µίσος προχωρεί 
                                           και φονικά συµπλέει. 
 
 
                                    149.  ΣΙΓΗ 
 
                                           Σαν να µην έµεινε εδώ 
                                           ίχνος ανθρώπειας γέννας. 
                                           Στην ερηµιά µου τραγουδώ 
                                           και δεν ακούει κανένας. 
 
                                           Παντέρηµος και µοναχός 
                                           στ’ όνειρο το φτωχό µου. 
                                           Και δεν ακούω δυστυχώς 
                                           τον ίδιο τον αχό µου. 
 
 
                                    150.  ΚΟΛΟΚΥΘΑ 
 
                                           Μιλούνε άνθρωποι πολλοί 
                                           κι η γλώσσα τους ροδάνι. 
                                           Και δίχως φρόνηση, πολύ 
                                           ξοδεύεται µελάνι. 
 
                                           Διανοήµατα βαθιά 
                                           κι άγουστα παραµύθια. 
                                           Κι ανθίζει κι η κολοκυθιά 
                                           και κάνει κολοκύθια.     

 
 
 



 
 
 
                                      151.  ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 
                                            Οι εποχές γυρίζουνε 
                                            περί τον άξονά τους 
                                            κι αγέρωχα ανεµίζουνε 
                                            γεννήσεις και θανάτους. 
 
                                            Αµετακίνητοι οι ρυθµοί 
                                            στις πέτρινές τους θέσεις. 
                                            Και µ’ αφαιρέσεις οι αριθµοί, 
                                            παίζουν και µε προσθέσεις. 
 
 
                                     152.  ΒΟΥΛΗΣΗ 
 
                                            Η στράτα της ζωής τραχιά 
                                            αναίτια κι αδίκως. 
                                            Και τα κακόβουλα στοιχειά 
                                            στηµένα κατά µήκος. 
 
                                            Και µιά πικρή κακοτυχιά 
                                            που πριν σε καταβάλει, 
                                            να την πατήσεις σαν οχιά 
                                            αρµόζει, στο κεφάλι.  
 
 
                                     153.  ΦΕΓΓΑΡΙ 
 
                                            Ολόγιοµο εις τ’ αψηλά 
                                            πελάγη του Αυγούστου, 
                                            το φεγγαράκι διαθλά 
                                            τους κρύφιους λογισµούς του. 
 
                                            Και διανύει µε σιγανό 
                                            βήµα, τροχιά µεγάλη, 
                                            από την µιά του φωτεινό 
                                            και σκοτεινό απ’ την άλλη. 
 
 
 



 
 
 
                                    154.  ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ 
 
                                           Έχουν οι γέφυρες κοπεί 
                                           και οι καλωδιώσεις. 
                                           Έχει χαθεί η προκοπή 
                                           κι έχουν σαλέψει οι γνώσεις. 
 
                                           Με βλέµµα στέκει απλανές 
                                           ετούτη η κοινωνία. 
                                           Κι οι σχέσεις όλο πιο στενές 
                                           µε την Βαβυλωνία. 
 
 
                                    155.  ΠΟΤΑΜΟΣ 
 
                                            Γλυκός καιρός η ανατολή, 
                                            επίπονος η δύση. 
                                            Ζωή µας, δύσκολη πολύ 
                                            και σ’ έχουµε αγαπήσει. 
 
                                            Κι απέραντος ο στεναγµός 
                                            του χρόνου που φοβίζει. 
                                            Και προχωράει ο ποταµός 
                                            και πίσω δεν γυρίζει. 
 
 
                                    156.  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 
 
                                           Αφότου η συγκατοίκηση 
                                           επήλθε του ανθρώπου. 
                                           Χρειάστηκε η διοίκηση 
                                           περιοχής και τόπου. 
 
                                           Κι έκτοτε περιµένουµε 
                                           και επί της ουσίας. 
                                           Με κυβερνήσεις βαίνουµε 
                                           της ακυβερνησίας. 
 
 
 



 
 
 
                                    157.  ΘΡΗΝΟΣ 
 
                                           Όλα σ’ εµάς χορταστικά, 
                                           τίποτα δεν µας λείπει.     
                                           Και τα µεγάλα µερτικά 
                                           τα οφείλουµε στην λύπη.       
 
                                           Της µοίρας µας τα δυό κακά, 
                                           της φτώχειας µας τον θρήνο. 
                                           Και πού να βρούµε δανεικά 
                                           για τζόγο στο καζίνο. 
 
 
                                     158.  ΕΥΩΧΙΑ 
 
                                            Στης ευωχίας την χαρά 
                                            ήρθαν οι δυό στα χέρια. 
                                            Κι όρµησαν µε θανατερά 
                                            και δίκοπα µαχαίρια. 
 
                                            Έρµαιο της παραφοράς 
                                            η ζήση µας ακέρια. 
                                            Κι ύστερα φταίει ο µαχαιράς 
                                            που φτιάχνει τα µαχαίρια.     
 
 
                                      159.  ΜΑΧΑΙΡΑΣ 
 
                                            Ο σιδεράς µε το σφυρί 
                                            στα στιβαρά του χέρια, 
                                            στην δούλεψή του προχωρεί 
                                            και φτιάχνει δυό µαχαίρια. 
 
                                            Τα παζαρέµατα ωµά 
                                            και µ’ ευκαιρία πρώτη, 
                                            το ένα πάει στον ψωµά, 
                                            τ’ άλλο στον συνωµότη. 
          
   
 



 
 

 
                                      160.  ΤΕΙΧΗ 
 
                                            Ανεπαισθήτως σε υγρούς 
                                            µας φυλακίσαν τοίχους. 
                                            Κι επισυνάψαµε δεσµούς 
                                            µε ρίµες και µε στίχους. 
 
                                            Ποικίλας έδρεψαν τιµάς 
                                            οι που κατείχαν τύχη. 
                                            Κι αβέβαιον αν από µας 
                                            ξεµείνουνε δυό στίχοι. 
 
 

161. ΑΓΡΑΦΑ 
 

   Ισχνό της ύπαρξής µου φως 
   και της ζωής µου δύση 
   κι οι στίχοι µου όπου σαφώς 
   δεν έχουν ωφελήσει. 
 
   Και µε τον ύστατο καιρό 
   πικρά κι απεγνωσµένα. 
   Ποιήµατα φυλοµετρώ 
   που δεν έχω γραµµένα.  
 

 
                                     162.  ΠΕΡΑΤΗΣ 
 
                                            Ν’ ανιστορώ θέλω συχνά 
                                            περάτης στα σοκάκια. 
                                            Τ’ ανθρώπου τον βαρύ βραχνά 
                                            του κόσµου τα φαρµάκια. 
 
                                            Χωρίς µιλιά το καθετί 
                                            να εξιστορώ µε χάρη. 
                                            Δίχως µολύβι και χαρτί, 
                                            πένα και καλαµάρι. 
 

 
 



 
 
 

                                     163.  ΑΡΩΓΗ 
 
                                            Τα παραµύθια των ποιητών 
                                            όµορφα µε µεθάνε. 
                                            Και µε φτερούγες αετών 
                                            στον Όλυµπο µε πάνε. 
 
                                            Την δύσµοιρη κοιτάζω γη 
                                            απ’ τ’ ουρανού το δώµα. 
                                            Και ξεµεθώντας, αρωγή, 
                                            στης γης ζητώ το χώµα. 
 
 
                                     164.  ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
 
                                             Συνήθιζε από παλιά 
                                             µέσα σε περιπάτους, 
                                             να συνοδεύει τα πουλιά 
                                             στο γλυκοµίληµά τους. 
 
                                             Και λένε πως κάποια πουλιά 
                                             σ’ έναν περίπατό του, 
                                             τ’ αποστερήσαν τη µιλιά 
                                             µέχρι το θάνατό του. 
 
 
                                      165.  ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ 
 
                                             Πόσες φορές έχω κρυφτεί 
                                             στην ίδια µου τη µοίρα. 
                                             Και πόσες που του νικητή 
                                             δεν βρήκα την πορφύρα. 
 
                                             Κι έχω και κάµποσες συρθεί 
                                             φορές σ’ ένα γραφτό µου. 
                                             Κι είδα πως έχω νικηθεί 
                                             κι από τον εαυτό µου. 
 
 
 



 
 
 
                                      166.  ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΑ 
 
                                             Σαν έτοιµοι από καιρό, 
                                             ελεύθεροι και σκλάβοι. 
                                             Αυτόν τον ρόλο τον σκληρό 
                                             τον έχουµε αναλάβει. 
 
                                             Κι ασόβαρα και σοβαρά 
                                             καθείς κόβει και ράβει. 
                                             Κι όλοι µας στην τρελή χαρά 
                                             κοπέλια κι εργολάβοι. 
 
                     
                                      167.  ΠΟΡΕΙΑ 
 
                                             Για έναν κόσµο λαµπερό 
                                             µαζί κι αντρειωµένο. 
                                             Από τα σύννεφα καιρό 
                                             κι αγάλια κατεβαίνω. 
 
                                             Ένα σηµάδι φωτεινό 
                                             απόµακρα µου γνέφει. 
                                             Τα σύννεφα τα προσπερνώ 
                                             και χάνοµαι στα νέφη. 
 
 
                                      168.  ΤΑΞΙΔΙ 
 
                                             Του ταξιδιού µου η χαρά 
                                             χρόνια πολλά βαστάει. 
                                             Ο νους µε διάπλατα φτερά 
                                             πιστός ακολουθάει. 
 
                                             Και το ταξίδι µακρινό, 
                                             ανατολή µε δύση. 
                                             Κι ούτε τον ισηµερινό 
                                             δεν έχουµε εντοπίσει. 
 
 
 



 
 
 
                                       169.  ΜΕΤΟΙΚΟΣ 
 
                                              Στην Φρύνης είκοσι, µετρώ 
                                              σαρανταπέντε χρόνια. 
                                              Ευτύχησα να δω Μετρό 
                                              κι αλλοδαπή Οµόνοια. 
 
                                              Λόγιαζα να ’χω βολευτεί 
                                              σε βουλευτή ραχάτι. 
                                              Κι έχω αδεξίως ξεχαστεί 
                                              στου Πήγασου την πλάτη. 
 
 
                                        170.  ΣΙΩΠΗ 
 
                                               Βαριά κι απόλυτη σιωπή 
                                               τριγύρω µου κι ολούθε. 
                                               Έχει από κάπου ξεκοπεί, 
                                               αλλ’ άδηλο το πούθε. 
 
                                               Κι η από µέσα µου σιωπή 
                                               που πιάνει τόσο τόπο. 
                                               Πάει συχνά κάτι να πει 
                                               κι όλο δεν βρίσκει τρόπο. 
 
 
                                        171.  ΦΩΝΕΣ 
 
                                               Από καµπάνες βραδινές 
                                               και σήµαντρα θλιµµένα. 
                                               Απροσδιόριστες φωνές 
                                               από τα περασµένα. 
 
                                               Κι η µέσα µου και σιγανή 
                                               φωνή, που καταφέρνει. 
                                               πάντοτε να µε συγκινεί 
                                               και να µε συνεπαίρνει. 
 
 
 



 
 
 
                                        172.  ΑΠΟΔΡΑΣΗ 
 
                                               Θέλω πολύ ν’ απαλλαγώ 
                                               και ψάχνω κάθε λίγο, 
                                               πώς απ’ το ίδιο µου «εγώ» 
                                               θα δυνηθώ να φύγω. 
 
                                               Κι είναι στιγµές όπου γρικώ 
                                               του χωρισµού την ώρα. 
                                               Κι όλο στο ίδιο κατοικώ 
                                              «εγώ» µου, µέχρι τώρα.   
 
 
                                        173.  ΚΥΚΛΟΣ 
 
                                               Έρχεται ώρα και στιγµή, 
                                               πότε; κανείς δεν ξέρει. 
                                               Που µε δική της αφορµή 
                                               υπεξαιρεί ή προσφέρει. 
 
                                               Ένας αόρατος τροχός 
                                               θεόρατος γυρίζει. 
                                               Κι ο κόσµος από µοναχός 
                                               πηγαίνει και γυρίζει. 
 
 
                                         174.  ΟΡΚΟΙ 
 
                                                Κρατάνε οι πολεµιστές 
                                                τον όρκο τους στον Άρη. 
                                                Και δεν απαρατούν ποτές 
                                                ασπίδα και κοντάρι. 
 
                                                Και µε τους όρκους οι ποιητές 
                                                στις Μούσες τους κι εκείνοι, 
                                                δεν ανακόπτουνε ποτές 
                                                τους ύµνους στην ειρήνη. 
 
 
 



 
 
 
                                           175.  ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 
 
                                                  Ρίξε την άδικη βολή 
                                                  άρχοντα του θανάτου 
                                                  κι ότι εσένα δεν βολεί 
                                                  νεκρό να πέσει κάτου. 
 
                                                  Στη δύναµή σου αρκετοί 
                                                  λιγόψυχοι δειλιάζουν. 
                                                  Όµως υπάρχουνε κι αυτοί 
                                                  που δεν σε λογαριάζουν. 
 
 
                                           176.  ΑΠΟΥΣΙΑ 
 
                                                  Φορεµατάκι θαλασσί 
                                                  σου ταίριαξαν οι Μούσες. 
                                                  Και κουµπωµένο µε χρυσή 
                                                  καρφίτσα το φορούσες. 
 
                                                  Κι ο σκόρος τρώει το θαλασσί 
                                                  φουστάνι στην κρεµάστρα, 
                                                  που χρόνια κατοικείς κι εσύ 
                                                  αστράκι, µέσα στ’ άστρα. 
 
 
                                            177.  ΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                    Μ’ όσα παράπονα κι αν πεις 
                                                    κι όσους καηµούς κι αν κλάψεις, 
                                                    είναι κι ο λόγος της σιωπής 
                                                    π’ ουδέποτε θα γράψεις. 
 
                                                    Και στις στροφές όπου ποτές 
                                                    δεν φτάνουν στο γραφτό τους, 
                                                    εκεί κρατούν κι οι ποιητές 
                                                    τον κάλλιστο εαυτό τους.              
 
 
 



 
 
 
 
                                          178.  ΔΙΑΒΑΤΙΚΟΙ 
 
                                                 Τ’ αδράχτι του καιρού γυρνά 
                                                 και την κλωστή µαζεύει. 
                                                 Και µες στης ζήσης τον βραχνά 
                                                 ο χρόνος λιγοστεύει. 
 
                                                 Και µε το γύρνα το πολύ 
                                                 στης µοίρας το σφοντύλι. 
                                                 Φεύγουµε απ’ την ανατολή 
                                                 και φτάνουµε στο δείλι. 
 
 
                                           179.  ΠΟΡΤΕΣ 
 
                                                  Των οριζόντων ανοιχτές 
                                                  βαριές και σιδερένιες, 
                                                  οι πόρτες κι έξω απ’ αυτές 
                                                  του χτες περνούν οι έννοιες. 
 
                                                  Κι ελπίδες µένουν ανοιχτές 
                                                  στραµµένες προς το αύριο, 
                                                  που ίσως και από το χτες 
                                                  να είναι πιο µακάβριο. 
 
 
                                            180.  ΕΠΩΝΥΜΩΣ 
 
                                                   Αναντιρρήτως το γοργό 
                                                   την χάρη του κατέχει. 
                                                   Και που ευρίσκοµαι κι εγώ, 
                                                   στην έγνοια του ποιός µ’ έχει; 
 
                                                   Παραπονούµενος πολύ 
                                                   µε περισσή πικρία. 
                                                   Κι η µόνη που µε ενοχλεί 
                                                   συχνά, είν’ η Εφορία.   
 
 



 
 
 
 
                                            181.  ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
 
                                                   Τα παραθύρια της ΤιΒί, 
                                                   των χρόνων µας τ’ αχούρι. 
                                                   Και συνωθούνται οι παλαβοί 
                                                   κι επιδεικνύουν µούρη. 
 
                                                   Με τηλεόραση ζαβή 
                                                   τα βάσανά µας µύρια. 
                                                   Ως να προκύψει µιά ΤιΒί 
                                                   µε χίλια παραθύρια.       
 
 
                                            182.  ΦΛΥΑΡΙΑ 
 
                                                   Δεν είναι τίποτα να λες 
                                                   σ’ αυτούς που δεν σιωπούνε. 
                                                   Οι γνώµες τους απατηλές 
                                                   κι άσ’ τους εκεί οπού ’ναι. 
 
                                                   Δεν είναι τίποτα ν’ ακούς 
                                                   εκεί που δεν σ’ ακούνε. 
                                                   Ατέλειωτο είναι το κους κους 
                                                   κι άσ’ τους να φλυαρούνε.        
 
 
                                            183.  ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ 
 
                                                   Χάριν διασκεδάσεως 
                                                   άπειρα υπάρχουν κέντρα. 
                                                   Και επί της θερµάνσεως 
                                                   ηµών, κόβονται δέντρα. 
 
                                                   Η πρόοδος, εν µέσω ετών, 
                                                   δεν έχει κάνει στάση. 
                                                   Και για χαρτί των στοχαστών 
                                                   αφανισµός στα δάση.          
 
 



 
 
 
 
                                         184.  ΝΑΥΑΓΙΟ 
 
                                                Μες στου πελάγου τ’ ανοιχτά 
                                                έγινε το ναυάγιο. 
                                                Τ’ απελπισµένα ουρλιαχτά 
                                                δεν έπιασαν µουράγιο. 
 
                                                Η νύχτα δεν κατείχε φως 
                                                κι η χαραυγή αχτίδα. 
                                                Ίσως και άγιος κουφός 
                                                και χάθηκε η ελπίδα. 
 
 
                                        185.  ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
                               
                                                Σφυρίζουν οι διαιτητές 
                                                κινήσεις των οµάδων. 
                                                Και τραγουδούν οι ποιητές 
                                                τους πόνους των νοµάδων. 
 
                                                Μέσα στο είδος του καθείς 
                                                και όλα µέλι γάλα. 
                                                Και τυχερός ο ευρεθείς 
                                                στην κρατική κουτάλα. 
 
 
                                        186.  ΣΥΝΑΞΗ 
 
                                                Μούσα και πάλι φανερά 
                                                χαµένοι στα γραφτά µας. 
                                                Κι άκαρπα δείχνουν και ξερά 
                                                τ’ αµπελοχώραφά µας. 
 
                                                Με διπλωµένη την καρδιά 
                                                πάµε στραβά κι αδόξως. 
                                                Γι’ άλλη παλέψαµε σοδειά 
                                                κι η σύναξή µας όξος. 
 
 



             
 
 
                                         
                                        187.  ΣΥΝΟΔΟΣ 
 
                                               Δεν ξέρω πότε κι από πού 
                                               ξεκίνησες κι οδεύεις. 
                                               Παιδί µε βρήκες και παππού 
                                               πιστά µε συνοδεύεις. 
 
                                               Μούσα πιστή σ’ ευχαριστώ 
                                               κι ευλογηµένη να ’σαι. 
                                               Κι όταν απ’ όλους ξεχαστώ 
                                               εσύ να µε θυµάσαι. 
 
 
                                         188.  ΛΟΓΟΣ 
 
                                                Πάνω στου Λόγου την κοπή, 
                                                στου Στοχασµού την δέση, 
                                                τον λόγο του θέλει να πει    
                                                καθείς και να προσθέσει. 
 
                                                Κι εγώ λογιάζω τον γραφτό 
                                                τον Λόγο σαν διαβαίνω, 
                                                µην είναι πιο καλό γι’ αυτό 
                                                τον λόγο να σωπαίνω;  
 
 
                                          189.  ΚΟΥΣΟΥΡΙ 
 
                                                Έχει πολλές φορές πληγεί 
                                                και πάντα υποµένει. 
                                                Και η βαθύτερη πληγή 
                                                είναι γι’ αυτόν η ξένη. 
 
                                                Των ιδεών του δωρητής 
                                                και µέχρι το κιβούρι. 
                                                Και πώς θα ήτο ποιητής 
                                                χωρίς τέτοιο κουσούρι. 
 
 



 
 
    
 
                                        190.  ΑΦΡΟΝΕΣ 
 
                                               Με την δική µας επαφή 
                                               όλοι ποιούµε κάτι. 
                                               Μέχρι που να καταστραφεί 
                                               και το στερνό κοµµάτι. 
 
                                               Άφρονες άνευ συλλογής 
                                               µε τρόπους οργισµένους. 
                                               Σάµπως να µην ανήκει η γης 
                                               και στους επερχοµένους. 
 
 
                                        191.  ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ 
 
                                               Εσταυρωµένε µου εαυτέ 
                                               ισόβια στο γραφτό σου. 
                                               Άλλον δεν έβλαψες ποτέ 
                                               από τον εαυτό σου. 
 
                                               Κι αν έχει κάποιος πικραθεί 
                                               από δική σου κρίση. 
                                               Ο αναµάρτητος να ’ρθεί 
                                               να σε λιθοβολήσει. 
 
 
                                         192.  ΒΙΑ 
 
                                                Δικά του όλα τα καλά, 
                                                καλοζωία κι άπλα. 
                                                Τα µπερεκέτια τους πολλά 
                                                και δια βίου ξάπλα. 
 
                                                Και να δουλεύουν κι οι κουτσοί 
                                                γι’ αυτούς που στ’ αρπακόλα 
                                                δίχως ή και µε καµουτσί 
                                                τους τα µαζεύουν όλα… 
 
 



 
 
 
 
                                        193.  ΕΛΠΙΔΑ 
 
                                               Ζωή µας βασανιστική, 
                                               σπαταληµένη νιότη. 
                                               Και την ελπίδα η λογική 
                                               την θέλει εις θέση πρώτη. 
 
                                               Κι άδοξα κι απελπιστικά 
                                               τελειώνουµε µοιραία. 
                                               Για να πεθάνει φυσικά 
                                               κι η ελπίδα τελευταία. 
 
 
                                         194.  ΕΘΟΣ 
 
                                                Παρέα κάνανε χρυσή, 
                                                εργάσιµη κι αργία. 
                                                Κι έκαστος έπινε κρασί 
                                                στου άλλου την υγεία. 
 
                                                Πάνω στο έθος του ποτού 
                                                ανάλωσαν αγγεία. 
                                                Και καταλήξαν εξ αυτού 
                                                κι οι δυό χωρίς υγεία. 
 
 
                                         195.  ΑΠΟΛΥΤΟ 
 
                                                 Στην εποχή µας που νοσεί, 
                                                 ερήµωση µεγάλη. 
                                                 Δεν είµαστε εγώ κι εσύ, 
                                                 είναι χιλιάδες κι άλλοι. 
 
                                                 Κι είναι παράξενο, χρυσή 
                                                 ψυχή κι όνειρο µέγα. 
                                                 Να ’σαι για µε µόνον εσύ 
                                                 το Άλφα και τ’  Ωµέγα. 
                                                    
 



 
 
 
 
                                         196.  ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΣ 
 
                                                Η νύχτα φέρνει την αχή 
                                                που µόλις αγρικιέται. 
                                                Η ετοιµόρροπη ψυχή 
                                                σε µιά κλωστή κρατιέται. 
 
                                                Έχει παράπονα να πει 
                                                κι είναι λεπτό το νήµα. 
                                                Κι υπάρχει φόβος να κοπεί 
                                                επάνω από το µνήµα.  
 
 

197. ΑΛΛΑΓΕΣ 
 

       Κάθε βραδάκι στις εννιά 
       στην φτωχική ταβέρνα, 
       ευφραίνονταν η γειτονιά, 
       ξεφάντωνε η λατέρνα. 
 
       Ήρθαν ασύµφοροι καιροί 
       για την µικρή ταβέρνα. 
       Και προς την λήθη προχωρεί 
       µαζί της κι η λατέρνα. 
 
 
198.  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 
       Στα πόστα διαρκώς µπροστά 
       οι βλάκες κι οι χυδαίοι. 
       Κι οι έχοντες τα ποσοστά 
       µονίµως τελευταίοι. 
 
      Άδικη µοίρα που φωνή 
      αντιστροφής, δεν λέει. 
      Κι οι πρώτοι να ’ρθουν πισινοί 
      κι εµπρός οι τελευταίοι. 
 
 



          
 
   
 
                                        199.  ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΑ 
 
                                               Στην αγορά των ιδεών 
                                               πρωτίστως το συµφέρον. 
                                               Προέρχεσαι εκ Δεξιών, 
                                               περνάς Φιλελευθέρων. 
 
                                               Και αναλόγως τη φορά, 
                                               µετά κραυγών και γόων. 
                                               Αφήνεις την Αριστερά 
                                               για χάρη των Κεντρώων. 
 
 
                                        200.  ΜΠΟΡΕΙ 
 
                                                Εδώ που φτάσαµε µπορεί 
                                                εύκολα να λυγίσει 
                                                καθένας µας κι ένα κερί 
                                                να µας ξεπροβοδίσει. 
 
                                                Εδώ που φτάσαµε µπορεί 
                                                στη νύχτα να φωτίσει, 
                                                ένα µικρό µόλις κερί 
                                                και να µας αναστήσει. 
 
 
                                         201.  ΣΚΑΡΙΑ 
 
                                                Έριχνα χάρτινα σκαριά 
                                                στης µάνας µου την σκάφη… 
                                                Της νιότης µου καλοκαιριά 
                                                κι έφυγες όλη στράφι. 
 
                                                Και µε κρατάς κακοκαιριά 
                                                στης µοίρας τ’ αποκάτω. 
                                                Κι όνειρα, χάρτινα σκαριά, 
                                                στων στεναγµών τον πάτο. 
 
 



 
 
 
 
                                         202.  ΒΑΒΕΛ 
 
                                                Σκίζουν την γη τα κοµπρεσέρ, 
                                                ψηλώνει το τσιµέντο. 
                                                Της επαρχίας τα τρακτέρ 
                                                πιάνουνε φαλιµέντο. 
 
                                                Καηµός βαρύς τα ντεσιµπέλ 
                                                επί πάσης παρόδου. 
                                                Προς δόξα της πάλαι Βαβέλ 
                                                και της ηµών προόδου. 
 
 
                                         203.  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
 
                                                Με υψωµένη κεφαλή 
                                                ελάβαµε τον κόπο. 
                                                Κι από περπάτηµα πολύ 
                                                ξεµείναµε στον τόπο. 
 
                                                Ήτανε ζήτηµα τιµής 
                                                κι απόφαση µεγάλη. 
                                                Κι όπου δεν φτάσαµε εµείς, 
                                                εµπρός εσείς οι άλλοι.  
 
 
                                          204.  ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ 
 
                                                 Οι µύστες οι τρανοί σιωπούν 
                                                 κι οι λόγιοι δεν µιλούνε. 
                                                 Κι οι που δεν έχουνε να πουν 
                                                 τίποτα, φλυαρούνε. 
 
                                                  Συνήθεια επιδηµική 
                                                  στης παρακµής τα χρόνια. 
                                                  Κοάζοντας οι βαθρακοί 
                                                  βγαίνουν µπροστά απ’ τ’ αηδόνια. 
 
   



 
 
 
 

                                         205.  ΘΟΡΥΒΟΙ 
 
                                                 Καταιγισµός «νέων» φωνών 
                                                 τον κόσµο κατακλύζει. 
                                                 Κι ο θόρυβος των µηχανών 
                                                 τις αποδεκατίζει. 
 
                                                 Της σωφροσύνης η φωνή 
                                                 µε όποια της αξία, 
                                                 απ’ του θορύβου το χωνί 

    περνά στην απαξία. 
 
 

                                          206.  ΠΤΩΣΗ 
 
                                                 Τα χρόνια φέρνουν αλλαγές 
                                                 κι οι αλλαγές την πτώση. 
                                                 Απ’ της προόδου τις πληγές 
                                                 ποιος άγιος θα µας σώσει. 
 
                                                 Έχουν τα νήµατα κοπεί 
                                                 των ιερών κι οσίων. 
                                                 Κι έχουνε γίνει τα ΚΑΠΗ 
                                                 κέντρα συνοικεσίων. 
 
 
                                          207.  ΜΕΘΥΣΙ 
 
                                                 Μέσα µου θύµησες ξυπνούν 
                                                 και γύρω µου πυκνώνουν. 
                                                 Πολλές εκείνες που πονούν 
                                                 κι αυτές που µε πληγώνουν. 
 
                                                 Χαµένη νιότη µας χρυσή 
                                                 και της ζωής µας δύση. 
                                                 Απόψε αν σ’ έπινα κρασί 
                                                 θα ’χα βαριά µεθύσει. 
 
 



 
 
 
 
                                        208.  ΑΧ  ΚΑΙ ΒΑΧ 
 
                                                Βαδίζουµε µε αχ και βαχ 
                                                σαν τους παλιούς ξενύχτες. 
                                                Κι αναστενάζει ο Σεβάχ 
                                                στις χίλιες και µιά νύχτες. 
 
                                                Μέσα στου κόσµου τα θολά 
                                                νερά, στέκουν οι µύθοι. 
                                                Πουλούσε τότε και πουλά 
                                                πολύ το παραµύθι. 
 
 
                                          209.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 
                                                 Ώστε λοιπόν τα πάντα ρει 
                                                 και εν φιλοσοφία; 
                                                 Κι ότι καλύτερο µπορεί 
                                                 η άπειρος σοφία; 
 
                                                 Και η ζωή κυκλοφορεί 
                                                 στα µήκη των αιώνων. 
                                                 Ασκόπως να φυλλορροεί 
                                                 εν µέσω απατεώνων. 
 
 
                                          210.  ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 
 
                                                 Κάποιοι δεν έχουνε γιορτή 
                                                 µήτε και ραµαζάνι. 
                                                 Κι άλλοι έχουν θέση ζηλευτή 
                                                 στης τύχης το κοράνι. 
 
                                                 Τρέχει ατάκτως η ζωή 
                                                 εις παραλλήλους βίους. 
                                                 Με αφωνία και βοή, 
                                                 άρχοντες και πληβείους. 
 
 



 
 
 
 

211. ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ  
 

       Να φεύγουµε είναι καιρός 
       και η κατάλληλη ώρα. 
       Ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, 
       εµπρός παίρνουµε φόρα. 
 
       Κι ενσκήπτει ο κακός καιρός 
       κι επάνω µας ορµάει. 
       Σαν έξυπνος, σαν τυχερός 
       στο κέφι του περνάει. 
 
 
212.  ΑΕΡΟΦΑΓΙΑ 
 
       Με λόγια φάγαµε πολύ 
       καλά, εδώ και χρόνια. 
       Κι από το πάχος το πολύ 
       γενήκαµε καπόνια. 
 
       Τα σώµατά µας τα φτωχά 
       φουσκώνουν απ’ τα λίπη. 
       Όλα καλά και µοναχά 
       η χόρταση µας λείπει. 
 
 
213.  ΑΕΡΑΣ 
 
       Έχουν κι οι άνεµοι φτερά, 
       στ’ ορκίζοµαι καλέ µου. 
       Και µε τ’ ανέµου τη φορά 
       τραβάµε κατ’ ανέµου. 
 
       Φυσάει αέρας απαλά 
       κι απατηλά µας γνέφει. 
       Μας ανεβάζει στ’ αψηλά 
       και … µένουµε στα νέφη.  
  

 



 
 
 
      
                                        214.  ΑΤΟΝΙΑ 
 
                                               Έχουµε υψώσει την φωνή 
                                                εν σχέσει κι αναλόγως. 
                                                Κι ο τόνος µας δεν συγκινεί 
                                                και ούτε πείθει ο λόγος. 
 
                                                Βαρύ της γης το εςοές, 
                                                κίνδυνο ο χρόνος κρούει. 
                                                Ατόνισαν οι ακοές 
                                                κι ουδείς πλέον ακούει. 
 
                                        
                                        215.  ΜΟΝΑΞΙΑ 
 
                                                Στην καµαρούλα µοναχός 
                                                κι απόµονος στο στρώµα. 
                                                Κι ολόγυρα βαρύς µπουχός 
                                                γκρίζο και µαύρο χρώµα. 
 
                                                Κι η µοναξιά φαρµακερή, 
                                                καπάκι ενός συνόλου. 
                                                Να σου µιλήσει δεν µπορεί 
                                                και δεν ακούει καθόλου. 
 
 
                                         216.  ΚΙΝΗΣΗ 
 
                                                Αναστενάζουν οι σταθµοί, 
                                                διακινούνται πλοία. 
                                                Αναχωρήσεις – γυρισµοί, 
                                                πλήξη – µελαγχολία. 
 
                                                Των ταξιδιών η διαφορά 
                                                ο πόνος κι η λαχτάρα. 
                                                Δυσκολοκίνητη η χαρά 
                                                κι η θλίψη ταξιδιάρα.   
 
 



 
 
 
 
                                        217.  ΦΟ-ΒΙΑ 
 
                                               Η εποχή µας αλγεινή, 
                                               το σκότος έχει απλώσει. 
                                               Από την µιά αµερικανοί 
                                               κι από την άλλη, ρώσοι. 
 
                                               Και ως τ’ απόµακρο χωριό, 
                                               του τρόµου το σεργιάνι. 
                                               Κι ο Γιάννης τρέµει το θεριό 
                                               και το θεριό τον Γιάννη. 
 
 
                                        218.  ΑΨΕ ΣΒΗΣΕ 
 
                                                Πάρε µολύβι και χαρτί 
                                                και κάθισε και γράψε. 
                                                Και κόψε όπου χρειαστεί 
                                                κι εκεί που πρέπει ράψε. 
 
                                                Για των πραγµάτων την σειρά 
                                                κι αν άξιος λόγου είσαι. 
                                                Όλα σου βγαίνουν φανερά 
                                                και µέσα στ’ άψε σβήσε.     
 
 
                                         219.  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
 
                                                 Στον κόσµο µας τον θαυµαστό, 
                                                 που εγώ δεν τον πηγαίνω. 
                                                 Εάν διακινείς ρευστό 
                                                 τρέχεις και δίχως φρένο. 
 
                                                 Στις ανοµίες σου κανείς 
                                                 νόµος δεν ακουµπάει. 
                                                 Κι άµα δεν το διακινείς 
                                                 κι ο ψύλλος σε τσιµπάει.        
 
 



 
 
 
 

220. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α) 
 

Όπως εγώ τα εννοώ 
έτσι και σου τα λέω: 
Από το Α µέχρι το Ω 
το πέρασµα µοιραίο. 
 
Και το ταξίδι το στερνό 
κι απόλυτα απευκταίο. 
Όχι στο ο το µεσιανό 
αλλά στο τελευταίο. 

 
 
                                        221.  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β) 
 
                                               Από το Α µέχρι το Ω 
                                               δρόµο πολύν ευρίσκω. 
                                               Και όπως το κατανοώ 
                                               υπάρχει µέγα ρίσκο. 
 
                                               Τα γράµµατα όλα χρυσά 
                                               κι είναι βαθύ το πράµα. 
                                               Κι αν είναι να ’ρθει στα µισά 
                                               το προτιµώ στο Γ… 
 
 
                                         222.  ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 
  
                                                Η καµαρούλα τοσηδά 
                                                κι  ένα κερί στο ράφι. 
                                                Η νοσταλγία ξεπηδά 
                                                ατίθασο ελάφι. 
 
                                                Τις προσδοκίες του µαδά 
                                                ένα παιδί θλιµµένο. 
                                                Στην καµαρούλα εκειδά 
                                                µε το κερί σβησµένο. 

 



 
      
 
                                        223.  ΜΑΝΤΑΤΟ 
 
                                               Το πήραµε το θλιβερό 
                                                κι απάντεχο µαντάτο. 
                                                Θα στερηθούµε το νερό, 
                                                τ’ αγνό φαΐ στο πιάτο. 
 
                                                Τ’ ανθρώπου τα µαρτύρια 
                                                απ’ του ιδίου τις γνώσεις. 
                                                Και τρώµε δηλητήρια 
                                                και χηµικές ενώσεις. 
 
 
                                         224.  ΨΩΜΟΤΥΡΙ 
 
                                                Χωρίς αιτία κι αφορµή, 
                                                µε δυό λόγια σταράτα. 
                                                Μας πήρε ο σκύλος το ψωµί 
                                                και το τυρί η γάτα. 
 
                                                Και µε ιδέα νηστική 
                                                και πρόθεση αθώα. 
                                                Βρίσκω εδώ µια µυστική 
                                                πρόνοια προς τα ζώα. 
 
 
                                          225.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ 
 
                                                 Στου κράτους τις διαταγές 
                                                 ανέκαθεν αλέστα. 
                                                 Μας παίρνουν τις επιταγές 
                                                 και απαιτούν και ρέστα. 
 
                                                 Κι απ’ την µεριά τ’ ακτήµονα 
                                                 εµείς για κάθε ρήξη. 
                                                 Πώς θα ’χουµε επιστήµονα 
                                                 να µας υποστηρίξει. 
   
 
 



 
 
 
 
                                          226.  ΣΥΝΤΑΓΗ 
 
                                                 Κάτι της φύσης τα στοιχειά 
                                                 τ’ αόριστα σηµεία. 
                                                 Το αίσχος και η προστυχιά 
                                                 και η αµφισηµία. 
 
                                                 Κι ίσως και η χλαπαταγή, 
                                                 µπέρδεψαν την χηµεία. 
                                                 Και από λάθος συνταγή 
                                                 παράγεται µοιχεία.   
 
 
                                          227.  ΑΟΙ-ΔΙΕΣ 
 
                                                 Οι αοιδοί κι οι …αοιδές 
                                                 και οι τουρλού αρτίστες. 
                                                 Φαινόµενο άκρως αηδές 
                                                 στης προβολής τις πίστες. 
 
                                                 Αβράκωτοι οι πισινοί, 
                                                 θαµώνες χαυνωµένοι. 
                                                 Κι αµφίβολο αν η φωνή 
                                                 από το στόµα βγαίνει. 
 
 
                                           228.  ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
 
                                                  Στη ζήση µας ετούτη εδώ 
                                                  ορθάνοιχτη η θύρα. 
                                                  Στην µακαρία µας οδό 
                                                  και στην κακή µας µοίρα. 
 
                                                  Πάνω φεγγάρι λαµπερό 
                                                  κι ο ήλιος ο ανατέλων. 
                                                  Και το παρόν µας ζοφερό 
                                                  κι αβέβαιο το µέλλον. 
 
 



 
 
 
 
                                            229.  ΑΠΟΛΗΞΗ 
 
                                                   Τρέχουµε και δεν φτάνουµε 
                                                   κι έχουµε καταλήξει. 
                                                   Στο µόλις που προφτάνουµε 
                                                   πριν µας προλάβει η λήξη. 
 
                                                   Κι έτσι καθώς τα κάνουµε 
                                                   πάνω στο φίφτι – φίφτι. 
                                                   Μαθαίνουν πως το κάνουµε 
                                                   πλακώνουνε κι οι γύφτοι. 
 
 
                                            230.  ΑΧΝΟ ΦΩΣ 
 
                                                   Στο κηροπήγιο το κερί 
                                                   την ύπαρξή του καίει. 
                                                   Και µιά φλογίτσα λυγερή 
                                                   ανάρια παραπαίει. 
 
                                                   Μικρό κεράκι, λίγο φως 
                                                   που καίει και σιγοσβιέται. 
                                                   Και χρόνιος πόνος και κρυφός 
                                                   που δεν απολογιέται.    
 
 
                                             231.  ΣΧΕΔΙΑ 
 
                                                   Τα σχέδιά µας τα πολλά 
                                                   του κόσµου µας του αφθάρτου. 
                                                   Θεάρεστα κι απατηλά 
                                                   ριγµένα επί χάρτου. 
 
                                                    Σχέδια που ’χουν χαραχτεί 
                                                    και για µια θέση πάνε. 
                                                    Και στου πλανήτη το χαρτί 
                                                    βεβαίως δεν χωράνε. 
 
 



 
 
 
 
                                         232.  ΔΙΣΤΑΓΜΟΣ 
 
                                                Η δούλεψή του στον σταθµό 
                                                µε τους συρµούς δεµένη. 
                                                Και πάντα σ’ έναν δισταγµό 
                                                η σκέψη κολληµένη. 
 
                                                Παροπλισµένος στον σταθµό, 
                                                τώρα, θωρεί µε ρίγη. 
                                                Πως παρακεί, µ’ έναν συρµό 
                                                δεν µπόρεσε να φύγει.    
 
 
                                         233.  ΥΠΟΨΙΑ 
 
                                                Σ’ ετούτη την κακοκαιριά 
                                                στα χρόνια τα θλιµµένα. 
                                                Δεν βρίσκεται παρηγοριά 
                                                ποτέ κι από κανένα. 
 
                                                Κι αν ένα χέρι κουνηθεί 
                                                στοργή να σου προσδώσει. 
                                                Τροµάζεις µη κι έχει βαλθεί 
                                                να σ’ αποτελειώσει.          
 
 
                                          234.  ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ 
 
                                                Ανάµεσα στις διαφορές 
                                                και τις αχνές ελπίδες, 
                                                ήτανε λίγες οι φορές 
                                                που σ’ είδα και µε είδες. 
 
                                                Και ήταν στις αναφορές  
                                                που είπα και µου είπες, 
                                                εις το ελάχιστο οι χαρές, 
                                                στο µέγιστο οι λύπες.    
 
 



 
 
 
 
                                       235.  ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ 
 
                                             Από ψηλά κι είµαστ’ εδώ 
                                             καιρούς, στης γης το χώµα. 
                                             Και της αγάπης την οδό 
                                             την ψάχνουµε ακόµα. 
 
                                             Κι ο δρόµος βρίσκεται πολύ 
                                             πλατύς, κοντά µας κι ίσος. 
                                             Κι εµείς χαµένοι στη χολή, 
                                             τον φθόνο και το µίσος. 
 
 
                                       236.  ΒΙΡΑ 
 
                                              Άντε ν’ ανοίξουµε πανιά 
                                              να πιάσουµε τιµόνι. 
                                              Ξεµείναµε µες στον ντουνιά 
                                              παντέρηµοι και µόνοι. 
 
                                              Βίρα τις άγκυρες για µιά 
                                              µεγάλην απουσία. 
                                              Κι ίσως αυτό µιά γνωριµιά 
                                              σηµάνει κατ’ ουσία.   
 
 
                                       237.  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
 
                                              Στου χρόνου την περιστροφή 
                                              στου µαχαλά την ρούγα. 
                                              Δεν σειέται δέντρου κορυφή, 
                                              µηδέ πουλιού φτερούγα. 
 
                                              Και σάµπως από µιά ρωγµή 
                                              νωθρή γαλήνη στάζει. 
                                              Και χάνεται κάποια στιγµή 
                                              κι η θύελλα ξεσπάζει. 
 
 



 
 
 
 
                                       238.  ΚΑΗΜΟΣ 
 
                                              Παντέρηµη η Κυριακή 
                                              θλιµµένο το Σαββάτο. 
                                              Η κούπα µας χωρίς ρακή, 
                                              δίχως ελιές το πιάτο. 
 
                                              Ιέρεια σ’ αλαργινή 
                                              µονή, η ψυχή µας µόνη. 
                                              Κρούει καµπάνα εσπερινή 
                                              κι άνθρωπος δεν σιµώνει.   
 
 
                                       239.  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
 
                                              Στους ερηµότοπους απά, 
                                              καηµούς η λύρα κρούει. 
                                              Ψυχρός βοριάς τους διασκορπά 
                                              κι αφτί δεν τους ακούει. 
 
                                              Πάνω σε βήµατα νωπά 
                                              πρότερων περπατάµε, 
                                              Μες από κρύσταλλα θαµπά, 
                                              αχτίδας φως ζητάµε. 
 
                                          
                                        240.  ΕΡΗΜΙΤΕΣ 
 
                                              Της άρνησης η σκοτεινιά 
                                              της γέννησης η Φάτνη. 
                                              Του σκοτωµού η παγανιά 
                                              η δολερή αράχνη. 
 
                                               Πρωτοχρονιά πρωτοµηνιά 
                                               αχός, χρώµατα κι άχνη. 
                                               Χαθήκαµε στην ερηµιά 
                                               κι άνθρωπος δεν µας ψάχνει. 
            
   



 
 
 
 
                                       241.  ΓΝΩΣΗ 
 
                                              Στεφάνι τα λευκά µαλλιά 
                                              κι η γνώση στα µηλίγγια. 
                                              Κι η στόχασή του µιά φωλιά 
                                              µε φτερωτά µερµήγκια. 
 
                                              Και σηµαδεύει η πιστολιά 
                                              και βρίσκει το µηλίγγι. 
                                              Και στων κροτάφων τη φωλιά 
                                              δεν έµεινε «µερµήγκι». 
 
 
                                       242.  ΛΑΣΠΗ 
 
                                              Έχουµε τόσο χαµηλά  
                                              στην καταντιά µας φτάσει. 
                                              Και κρίµας, ο από ψηλά 
                                              θεός, αν δεν προφτάσει. 
 
                                              Η µοίρα µας στριφογυρνά 
                                              σε κύκλους παραλόγους. 
                                              Και µαστιγώνεται δεινά 
                                              από τους λασπολόγους. 
 
 
                                       243.  ΝΑΥΑΓΟΙ 
 
                                              Μας φιλοξένησε καιρό 
                                              και δεν µας θέλει πλέον. 
                                              Μας τελειώνει το νερό 
                                              κι η γύρις των ανθέων. 
 
                                              Βαριά φαρµακωµένη γη 
                                              κι ερειπωµένο σπίτι. 
                                              Ξεµένουµε σαν ναυαγοί 
                                              στον ίδιο µας πλανήτη.  
 
 



 
 
 
 
                                      244.  ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ 
 
                                             Στου µαρτυρίου την οδό 
                                             µε άλλους παραπαίω. 
                                             Στο πέρασµά µου τραγουδώ 
                                             συχνά, για να µην κλαίω. 
 
                                             Σ’ ετούτο τον ντουνιά ποτές 
                                             όλα µαζί δεν πάνε. 
                                             Και τους θλιµµένους ποιητές 
                                             συχνά τους περγελάνε.  
 
 
                                       245.  ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
 
                                             Απόλυτος στέκεις πολύ 
                                             µες στη δική σου γνώµη. 
                                             Κι είν’ απαράβατη οφειλή 
                                             αν σου χρωστούν συγνώµη. 
  
                                             Κι αρνητική επιµονή 
                                             και πόσες αντιρρήσεις, 
                                             αν πρέπει εσύ µιά ταπεινή 
                                             συγνώµη να ζητήσεις.   
 
 
                                       246.  ΔΕΣΜΟΣ 
 
                                              Βρεθήκαµε µιάν εποχή 
                                              στην ερηµιά του κόσµου. 
                                              Εκείνος δύσµοιρη ψυχή 
                                              κι εγώ ολοµόναχός µου. 
 
                                              Και µας ενώνει ένας δεσµός 
                                              ισόβια κι επιµόνως. 
                                              Εκείνος είναι ο καηµός 
                                              κι εγώ ο µαύρος πόνος. 
 
 



 
 
 
 
                                      247.  ΠΑΡΑΛΟΓΟ 
 
                                             Κάτι µου σφίγγει τον λαιµό 
                                             κι ανάσα δεν µ’ αφήνει. 
                                             Και κάθε µέρα πολεµώ 
                                             κάποιων εχθρών τα σµήνη. 
 
                                             Στο ’να µου χέρι τον σταυρό, 
                                             στ’ άλλο µου το µαχαίρι. 
                                             Κι εγώ γυρεύω τον εχθρό 
                                             κι αυτός µ’ έχει στο χέρι.       
 
 
                                       248.  ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ 
 
                                             Τα βάσανά σου µου τα λες 
                                             µε λόγια πονεµένα. 
                                             Κι ύστερα κάθεσαι και κλαις 
                                             πικρά, µπροστά σ’ εµένα. 
 
                                             Κι αν βάσανά µου δεν ακούς 
                                             είναι που δεν στα λέω. 
                                             Γιατί σαν τους µοναχικούς 
                                             µονάχος µου τα κλαίω.    
 
 
                                       249.  ΜΕΤΡΗΣΗ 
 
                                              Ο άνθρωπος ως προχωρά 
                                              µες στην διαδροµή του. 
                                              Με των ετών του τη σειρά 
                                              µετράει τη ζωή του. 
 
                                              Κι εγώ την ίδια για να δω, 
                                              στη µνήµη ξετυλίγω. 
                                              Όσους κατάφερα ως εδώ 
                                             «θανάτους» ν’ αποφύγω.                                          
 
 



 
 
 
 
                                       250.  ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
 
                                              Ανάµεσα, πριν και µετά, 
                                              ο χρόνος κρύα πέτρα. 
                                              Συχνά τα λόγια περιττά 
                                              στου λόγου την φαρέτρα. 
 
                                              Κρατούνε κόστος οι καιροί, 
                                              είναι βαριά η τάξη.   
                                              Και πλείστα τα που δεν µπορεί 
                                              ο άνθρωπος να πράξει. 
 
 
                                        251.  ΘΥΜΗΣΗ 
 
                                               Να µε λογιάζεις όταν κλαις 
                                               κι όταν παραπονιέσαι. 
                                               Και στις σκοτούρες τις πολλές 
                                               κοντά µου να πλανιέσαι. 
 
                                               Κι όταν λαχαίνει κι ευτυχείς 
                                               λησµόνα µε σου λέω. 
                                               Κι άσε µε µε τους δυστυχείς 
                                               µονάχος µου να κλαίω.   
 
 
                                         252.  ΟΙ ΦΙΛΟΙ 
 
                                               Έχουν τα µάτια τους υγρά, 
                                               τα χείλη πικραµένα 
                                                και ξεκινούν κάθε φορά 
                                                από τα περασµένα. 
 
                                                Έχουµε φτάσει στη θολή 
                                                γραµµή µπροστά στο δείλι. 
                                                Και δυστυχώς είναι πολλοί 
                                                οι πεθαµένοι φίλοι. 
 
 



 
 
 
                                         253.  ΔΑΚΡΥΑ 
 
                                                Δακρύζει µέσα στη σπηλιά 
                                                ο βράχος, το βουβό του 
                                                παράπονο, σταλιά σταλιά 
                                                κι ακούς τον θόρυβό του. 
 
                                                Αιώνες χωρίς τελειωµό 
                                                κάποια βαστάει αµάχη 
                                                και σαν από βαθύ καηµό 
                                                δακρύζουνε κι οι βράχοι. 
 
 
                                         254.  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
 
                                                Συνήθως προς τον ουρανό 
                                                γυρνά την προσοχή του. 
                                                Και στέλνει στον Αυγερινό 
                                                την µύχια προσευχή του. 
 
                                                Κι ο Αυγερινός µετά στοργής 
                                                γρικώντας υποφέρει. 
                                                Κι ας µη διάλεκτο της γης 
                                                δεν έλαχε να ξέρει. 
 
 
                                         255.  ΟΝΤΑ 
 
                                                Με τις ελπίδες µας ξανθές 
                                                και τους καηµούς µας µπλάβους. 
                                                Τους προσπεράσαµε µαθές 
                                                της νιότης µας τους κάβους. 
 
                                                Όντα ριγµένα στην φθορά 
                                                του επιγείου τέλους. 
                                                Μας καρτερούνε χλοερά 
                                                λιβάδια µ’ ασφοδέλους. 
                        
 
 



 
 
 
 
                                        256.  ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ 
 
                                               Μας βασανίζουνε κρυφά 
                                               τρωτά  κι απωθηµένα. 
                                               Φρούτα της εποχής στυφά 
                                                κι αγουροδαγκωµένα. 
 
                                                Θέλω να κλάψω δυνατά, 
                                                κάποια απ’ αυτά να φύγουν. 
                                                Κι απωθηµένα απανωτά 
                                                νεότερα µε πνίγουν. 
 
 
                                         257.  ΠΙΣΤΗ 
 
                                                Γειτόνισσα αντικρινή 
                                                κι απ’ το παράθυρό της, 
                                                κοιτάει την Άγια Φωτεινή 
                                                και κάνει το σταυρό της. 
 
                                                Και µνέσκει η κυρά Φωτεινή 
                                                στον µυστικό λυγµό της. 
                                                Μπροστά στην Άγια Φωτεινή 
                                                που ξέρει τον καηµό της. 
 
 
                                          258.  ΔΡΟΜΕΙΣ 
 
                                                 Ο δρόµος πάντοτε ανοιχτός 
                                                 για όλους παραµένει 
                                                 κι αδιάκοπος ο συρφετός 
                                                 επάνω του διαβαίνει. 
 
                                                 Κι αντικριστήκαµε καρσί 
                                                 κι εύχαρις σε θωρούσα, 
                                                 να οδεύεις προς εκεί κι εσύ 
                                                 απ’ όπου εγώ γυρνούσα. 
 
 



 
 
 
                                        259.  ΤΟΛΜΗ 
 
                                               Είχε µαζί του τα φτερά 
                                               από τις πρώτες µέρες. 
                                               Και δεν ξεβγήκε µια φορά 
                                               στους ανοιχτούς αιθέρες.΄ 
 
                                               Η δύναµη κι η αντοχή 
                                               τα ένδον υπερβαίνει. 
                                               Κι αν απολείπεται η ψυχή 
                                               ο άνθρωπος βαραίνει.   
 
 
                                         260.  ΜΕΤΡΗΣΗ 
 
                                               Το αύριο δεν είν’ αργά, 
                                               η ένδεια µεγάλη. 
                                               Κι οι µέρες φεύγουνε γοργά 
                                               η µιά µετά την άλλη. 
 
                                               Αρχίζει η µέτρηση απ’ το εν 
                                               κι ενόσω συνεχίζει, 
                                               αδόκητα σ’ ένα µηδέν 
                                               κολλάει και τερµατίζει. 
 
 
                                         261.  ΑΔΗΛΩΤΟΣ 
 
                                                Περίµενε σε µιά πτυχή 
                                                έστω κι αβάτου δρόµου. 
                                                Κι ίσως απρόσµενην ιαχή 
                                                γρικήσεις ταχυδρόµου. 
 
                                                Που φτάνει από τ’ αλαργινά 
                                                γραφή να σου επιδώσει 
                                                κι όταν δεν έχεις πουθενά 
                                                διεύθυνση δηλώσει. 
 
 
 



 
 
 

262. ΙΒΙΣΚΟΙ 
 
                                                Στης ώρας την επιστροφή 
                                                Ανθίζουν οι ιβίσκοι 
                                                Και των εντόµων η αφή 
                                                Την αµβροσία βρίσκει. 
 
                                                Και µε του χρόνου τη στροφή 
                                                Μαραίνονται οι ιβίσκοι. 
                                                Κι ο άνθρωπος φιλοσοφεί 
                                                Και τίποτα δεν βρίσκει. 
 
 
                                         263.  ΣΦΥΡΙΓΜΑΤΑ 
 
                                                Στη χώρα του παραµυθιού 
                                                Από παλιά συνήθεια, 
                                                Φτωχή καρδούλα του στρουθιού, 
                                                 Δεν λένε την αλήθεια. 
 
                                                 Και σου σηµάδεψαν πληγές 
                                                 Ισόβιες στα στήθια,                 
                                                 Καθώς από το λυκαυγές 
                                                 Σφυρίζεις την αλήθεια. 
 
 
                                           264.  ΖΩΓΡΑΦΙΑ 
 
                                                 Χειµερινή µου ζωγραφιά 
                                                 στο παραθυρογυάλι. 
                                                 Κι απ’ το βουνό µιά συννεφιά 
                                                 µέχρι το περιγιάλι. 
 
                                                 Οι δακρυσµένοι ουρανοί 
                                                 του πέλαγου τα πλάτια. 
                                                 Κι ένα πλεούµενο πανί 
                                                 που χάνεται απ’ τα µάτια. 
                                                
 
 



 
 
 
                                         265.  ΧΑΜΕΝΟΙ 
 
                                                Τι να σου πω, τι να µου πεις 
                                                πικρά κι απεγνωσµένα. 
                                                Ακούω τα λόγια της σιωπής, 
                                                που φτάνουν από σένα. 
 
                                                Με καρτερείς, σε καρτερώ 
                                                αιώνες στους λυγµούς µας. 
                                                Χαθήκαµε κι οι δυό θαρρώ 
                                                στους αναστεναγµούς µας. 
 
 
                                         266.  ΣΚΕΨΕΙΣ 
 
                                                 Περί πολλών σκέψεις πολλές 
                                                 θέσεως και ουσίας. 
                                                 Και σκέψεις θεωρητικές 
                                                 και άνευ σηµασίας. 
 
                                                 Σκέψεις περί το µόνιµο, 
                                                 ισορροπίας και τάξης. 
                                                 Κι ίσως θα ήταν φρόνιµο 
                                                 πολύ, για επιφυλάξεις. 
 
 
                                          267.  ΑΝΗΦΟΡΙΑ 
 
                                                 Ανηφοριά – κατηφοριά 
                                                 κι ο δρόµος δεν τελειώνει. 
                                                 Ως που τον άνθρωπο βαριά 
                                                 η µοίρα αποτελειώνει. 
 
                                                 Πορεία ισόβια κουτουρού 
                                                 και το τιµόνι ίσια. 
                                                 Κι η στράτα που τραβάει ντουγρού 
                                                 στα µαύρα κυπαρίσσια.    
 
 
 



 
 
 
                                        268.  ΡΟΗ 
 
                                               Πηγές, ρυάκια, ποταµοί 
                                               στης γης την κατηφόρα. 
                                               Τ’ ανθρώπου οι παραλογισµοί, 
                                               του χρόνου η µαύρη µπόρα. 
 
                                               Οράµατα κι ιδανικά, 
                                                πενία και κραιπάλη. 
                                                Κι όλα ξεσπούνε τελικά 
                                                στ’ ανθρώπου το κεφάλι. 
 
 
                                          269.  ΠΗΔΗΜΑΤΑ 
 
                                                Πηδώντας τρέχει ο λαγός 
                                                καθώς και το ζαρκάδι. 
                                                Κι έχει πετύχει κι ο λαός 
                                                του κέντρου το σηµάδι. 
 
                                                Κι είναι τα πράγµατα γνωστά, 
                                                ορθώς κι επί τροχάδην. 
                                                Πως υπερέχει εις ποσοστά 
                                                το πήδηµα απ’ το βάδην. 
 
 
                                          270.  ΜΕΤΡΑ 
 
                                                Του κόσµου τα µελλούµενα, 
                                                του σύµπαντος τα µέτρα. 
                                                Σε σχέδια κινούµενα 
                                                και σµιλεµένη πέτρα. 
 
                                                Κι εισέρχονται οι «ειδικοί» 
                                                µέσα στ’ ανεκδιήγητα. 
                                                Και από θέση ειδική 
                                                επεξηγούν τ’ αξήγητα. 
 
 
 



 
 
 
                                        271.  ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ 
 
                                                Στα εικοσιτέσσερα ψηφιά, 
                                                τ’ ανθρώπου η γνώση όλη. 
                                                Της προδοσίας τα καρφιά, 
                                                της υδρογείου οι πόλοι. 
 
                                                 Μ’ αυτά ο πόνος κι η χαρά, 
                                                 το σύνολο κι η δόση. 
                                                 Η πρόοδος κι η διαφθορά 
                                                 και του φινάλε η πτώση. 
 
 
                                          272.  ΥΒΡΙΔΙΑ 
 
                                                 Με τα µερσί και τα µπαρδόν 
                                                 αδίκως και αναίτια 
                                                 βρεθήκαµε αναφανδόν 
                                                 µέσα στην περιπέτεια. 
 
                                                 Μας έκαναν υβρίδια 
                                                 κι ανάξιους γι’ αγώνες. 
                                                 Δεν έχουµε σωσίβια 
                                                 και έρχονται τυφώνες.   
 
 
                                          273.  ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΑ 
 
                                                 Τα είπαµε  έτσι κι αλλιώς 
                                                 µε ζήτω και µε γιούχα. 
                                                 Και άλλαξε ο Μανωλιός 
                                                 στα ίδια του τα ρούχα. 
 
                                                 Κι η λογική ξεχείλισε 
                                                 και το νερό στ’ αυλάκι. 
                                                 Κι ο τέντζερης εκύλησε 
                                                 και βρήκε το καπάκι. 
 
 
 



 
 
 

274. ΧΑΡΑΤΣΙ 
 

       Με το οκέι και τα γιες 
       συγκλίσεις κι αποκλίσεις 
       κι αρχηγικές επιλογές 
       στεριώνουν κυβερνήσεις. 
 
       Κι ίδιο παιχνίδι εσαεί, 
       οι αρµόδιοι τα τσεπώνουν. 
       Κι υποχρεούνται οι λαοί 
       χαράτσια να πληρώνουν. 
 
 

                                          275.  ΔΑΝΕΙΚΑ 
 
                                                 Είναι προσόν η ψαχτική 
                                                 και σύστηµα η αµάκα. 
                                                 Κι αν διαθέτεις τακτική 
                                                 τα θύµατα στη φάκα. 
 
                                                 Θνητός κι εγώ µε ιδανικά 
                                                 ψάχνω µες στ’ ασυγύριστα. 
                                                 Ν’ αποκοµίσω δανεικά 
                                                 και πολλαπλά κι αγύριστα. 
 
 
                                          276.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
                                                 Στην ζήση µας την άχαρη, 
                                                 σαράκι που µας τρώει. 
                                                 Πληρώνουµε µε ζάχαρη 
                                                 του πόνου την αλόη. 
 
                                                 Κι απλά τα ερωτήµατα 
                                                 προς τους αδιαφόρους: 
                                                 Ποιοί χτίζουν τα συστήµατα  
                                                 και ποιοί γράφουν τους όρους; 
   
 
 



 
 
 
                                       277.  ΠΑΝΤΕΡΗΜΟΣ 
 
                                              Σ’ αυτόν τον κόσµο, σκοτεινός 
                                              παντέρηµος και µόνος. 
                                              Ήταν ο δρόµος του στενός, 
                                              ήταν πλατύς ο πόνος. 
 
                                              Με µια πικρή στερνή µιλιά 
                                              στέναξε µοναχός του. 
                                              Και σε µιά σκότεινη σπηλιά 
                                              σίγησεν ο αχός του. 
 
 
                                       278.  ΠΙΚΡΙΑ 
 
                                              Θλιµµένη πρόσκαιρη ζωή, 
                                              σαν να µη µας ανήκει. 
                                              Μας καθηλώνει εσαεί 
                                              στο µαύρο δεκανίκι. 
 
                                              Μακρύς αγώνας και δεινός 
                                              και άπιαστη η νίκη. 
                                              Και κάθε τέλος του µηνός 
                                              ασήκωτο το νοίκι. 
 
 
                                       279.  ΘΕΣΕΙΣ 
 
                                              Η ευτυχία φανερή 
                                              στα σµόκιν και στα φράκα. 
                                              Στην άλφα θέση οι τυχεροί 
                                              κι οι άτυχοι στη φάκα. 
 
                                              Της τύχης ο τροχός γυρνά 
                                              κι εσύ παιχνίδι κάνεις. 
                                              Και σου τα παίρνουν στα µονά 
                                              και στα ζυγά τα χάνεις. 
                                        
 
 



 
 
 
 
                                        280.  ΒΗΜΑΤΑ 
 
                                               Σάµπως σιµώνουνε βαριά 
                                               βήµατα προς την θύρα. 
                                               Μην έρχεται η λευτεριά, 
                                               µην είναι η µαύρη µοίρα; 
 
                                               Μπορεί να είναι κι ο βοριάς, 
                                               αφήστε και θα δείξει. 
                                               Όταν της πόρτας της βαριάς 
                                               το άνοιγµα θα τρίξει. 
 
 
                                        281.  ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ 
 
                                                Στην ερηµιά οδοιπορώ 
                                                µε τ’ όνειρο το πλάνο. 
                                                Αρρώστησα και δεν µπορώ 
                                                τίποτα παραπάνω. 
 
                                                Κράζω βοήθεια ηµιθανής 
                                                στις δυνατές µου λύπες. 
                                                Κωφεύουνε οι συγγενείς 
                                                κι οσµίζονται οι γύπες. 
 
 
                                         282.  ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
 
                                                Ακέριος αριθµός ποτές 
                                                κι απόλυτος δεν βγαίνει. 
                                                Αµέτρητοι οι νικητές 
                                                πλήθος οι νικηµένοι. 
 
                                                Εις τους ωκεανούς σταγών 
                                                ο βίος και διαβαίνει. 
                                                Κι εν µέσω θλίψεων και πληγών 
                                                ο άνθρωπος ξεµένει. 
 
 



 
 
 
 
                                         283.  ΚΑΤΗΦΟΡΑ 
 
                                                Και να το θέλεις δεν µπορείς 
                                                γιατί δεν το ορίζεις. 
                                                Χρόνε, βαριά που προχωρείς 
                                                και πίσω δεν γυρίζεις. 
 
                                                Τα νιάτα µόνο µιά φορά 
                                                και στης ζωής την µπόρα, 
                                                αναζητώντας την χαρά 
                                                φτάνεις στην κατηφόρα. 
 
 
                                          284.  ΑΡΓΟΠΟΡΙΑ 
 
                                                Θέλω πολύ να κρεµαστώ 
                                                από µιάν ηλιαχτίδα 
                                                κι αφού σταθώ κι αφουγκραστώ 
                                                ν’ ακούσω την ελπίδα. 
 
                                                Κι άργησες άστρο της αυγής 
                                                κι είναι καιρός να φύγω, 
                                                την ώρα που ο καηµός της γης 
                                                αυξάνει κάθε λίγο. 
 
 
                                          285.  ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ 
 
                                                 Βραδάκι φθινοπωρινό, 
                                                 σκόρπια πουλιά στο φόντο. 
                                                 Τον ύµνο τον εσπερινό 
                                                 σκορπούν πρίµο σεκόντο. 
 
                                                 Πανσέληνος στις κορυφές, 
                                                 φανός αιώνιας νιότης. 
                                                 Απ’ των βουνών τις παρυφές 
                                                 περνά η αιωνιότης. 
 
 



 
 
 
                                         
                                            286.  ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ 
 
                                                   Υπάρχουν θέµατα λεπτά, 
                                                   πεζών κι ονειροπόλων. 
                                                   Υπάρχουνε και τα λεφτά 
                                                   τα υπεράνω όλων. 
 
                                                   Υπάρχει βέβαια κι η τιµή 
                                                    που απάντων υπερέχει. 
                                                    Κι οδεύει δόξη και τιµή 
                                                    και που «τιµή» δεν έχει. 
 
 
                                             287.  ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑ 
 
                                                    Οι χρόνοι, οι µέρες, τα λεπτά, 
                                                    φεύγουνε προς την δύση. 
                                                     Κι όλοι πασχίζουν σε λεφτά 
                                                     να τα ’χουν επενδύσει. 
 
                                                     Και µε της τύχης τα γραφτά 
                                                     κάποιοι τα καταφέρνουν. 
                                                     Και φεύγοντας χωρίς αυτά 
                                                     οι τυχεροί τα παίρνουν. 
 
 
                                               288.  ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ 
 
                                                      Τα θέµατα επιπόλαια 
                                                      στου βίου την αρένα. 
                                                      Και ο θεός συµβόλαια 
                                                      δεν κάνει µε κανένα. 
 
                                                      Και ο αγώνας µας δεινός 
                                                      κι άγριο το ταµάχι. 
                                                      Και πέφτουµε µέχρις ενός 
                                                      εκεί που θα µας λάχει.    
 
 



 
 
 
 
                                                289.  ΣΤΟΧΟΙ 
 
                                                       Μέσα στη νύχτα περπατάς, 
                                                       σε πνίγει το σκοτάδι. 
                                                       Επίπονα αναζητάς 
                                                       του στόχου το σηµάδι. 
 
                                                       Η εκπλήρωση της πεθυµιάς 
                                                       γλυκά σε ξεκουράζει. 
                                                       Κι είναι του βίου ο χιονιάς 
                                                       τώρα που σε κουράζει. 
 
 
                                                 290.  ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ 
 
                                                        Μπερδεύοµαι στα ποσοστά 
                                                        ψάχνοντας επιµόνως, 
                                                        αν πάει ο άνθρωπος µπροστά 
                                                        κι ακολουθεί ο χρόνος. 
 
                                                        Ή µήπως είναι εξ αρχής 
                                                        µε αορίστους τρόπους, 
                                                        ο χρόνος πάντα πιο ταχύς 
                                                        απ’ τους κοινούς ανθρώπους. 
 
 
                                                  291.  ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
                                                        Αιώνες ψάχνονται οι καιροί 
                                                        εν φάση κι αφασία. 
                                                        Με της προόδου το κερί 
                                                        και µε την φαντασία. 
 
                                                        Κι ανέκαθεν «τα πάντα ρει» 
                                                        προς την Αχερουσία. 
                                                        Και µόνη αθάνατη µπορεί 
                                                        να µένει η  α θ α ν α σ ί α . 
 
                                     



 
 
 
 
                                                 292.  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
 
                                                        Οι βάτραχοι εις το … κοάξ 
                                                        έχουνε αποµείνει. 
                                                        Κι ο άνθρωπος µπορεί µε φαξ 
                                                        να παίρνει και να δίνει. 
 
                                                        Μ’ εξ αποστάσεως εντολή 
                                                        µέγα το πάρε – δώσε. 
                                                        Και Δύση και Ανατολή 
                                                        στο … Παναγία σώσε. 
 
 

293. ΠΑΡΑΞΕΝΙΑ 
 

     Από της µοίρας τα γραφτά 
     παραξενιά κι ετούτη. 
     Κι οι που δεν έχουνε λεφτά 
     πασχίζουνε για πλούτη. 
 
     Είναι µέσα στην πόρεψη 
     κι όπ’ άδεια τα τσανάκια, 
     να θέλουν για την όρεξη 
     κάποιοι, τα ραπανάκια. 

 
 
                                                  294.  ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
 
                                                         Άνθρωποι από µέταλλα 
                                                         κι από µασίφ ατσάλι. 
                                                         Και από ροδοπέταλα 
                                                         και µ’ αδειανό κεφάλι. 
 
                                                         Και άνθρωποι ξεχωριστοί 
                                                         γραφίδος και παλέτας. 
                                                         Και άνθρωποι από χαρτί 
                                                         κυρίως τουαλέτας. 
 
 



 
 
 
 
                                                  295.  ΜΥΣΤΙΚΑ 
   

      Υπάρχουνε τα µυστικά 
      τα διπλοσφραγισµένα. 
      Και τ’ αυστηρώς προσωπικά 
      και καταπροδοµένα. 
 
      Είναι και τα συζυγικά 
      που βγαίνουν στο παζάρι. 
      Κι είς εκ των δύο φυσικά 
      δεν έχει είδηση πάρει. 

 
 
                                                  296.  ΔΕΣΜΟΙ 
 
                                                         Δεν έχει λόγο η σιγή 
                                                         κι αχτίνα το σκοτάδι. 
                                                         Και άρρηκτοι δεσµοί τη γη 
                                                         συνδέουν µε τον Άδη. 
 
                                                         Έρχεσαι για να πορευθείς 
                                                         και βρίσκεσαι αναιτίως, 
                                                         από την κάθετο, ευθύς 
                                                         εις την οριζοντίως.       
 
 
                                                   297.  ΜΑΝΑ 
 
                                                          Μάνα, φευγάτη από τη γη 

      του µάταιου ετούτου κόσµου. 
      Σε φέρνω µες στη συλλογή 
      σαν ευωδία δυόσµου. 
 
       Στων Ηλυσίων τις αυλές 
       θα ξανακούσω πότε, 
       τ’ αφουγκραζόµενα να λες, 
       που δεν πρόφτασες τότε.        
       
 



 
 
 
 
298.  ΙΚΕΣΙΑ 
 
       Μητέρα σε παρακαλώ 
       ειπέ, εν τινι µέτρω, 
       για τον υγιό σου, τον καλό 
       λόγο στον Άγιο Πέτρο. 
 
       Ρόδα οι σκόρπιοι λογισµοί 
       κι η σάρκα µου τ’ αγκάθι. 
       Με λύγισαν οι λογισµοί, 
       µε µόλυναν τα πάθη. 
 
 
299.  ΟΥΤΟΠΙΑ 
 
       Πρωτοπαλίκαρο λαµπρό 
       κι έχει καιρούς κινήσει, 
       να βρει τ’ αθάνατο νερό 
       κι ακόµα να γυρίσει. 
 
       Μ’ ελπίδες και µ’ απαντοχές 
       ο µάταιος αγώνας 
       και αφανίζει τρεις φτωχές 
       γενιές ο κάθε αιώνας. 
 
 
300.  ΑΓΩΝΑΣ 
 
       Απ’ τον πανάρχαιο καιρό 
       έχουµε ξεκινήσει 
       για το αθάνατο νερό, 
       την µαγεµένη βρύση. 
              
        Και µέχρι εδώ, σ’ ερηµικά 
        λαγκάδια µατωµένοι, 
        παλεύουµε µε ξωτικά 
        θνητοί και διψασµένοι. 
 
 



 
    

   
                                                 301.  ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ 
 
                                                        Με την λειψή µας την µπουκιά 
                                                        και µε τη στέρησή µας. 
                                                        Κι ήταν η νιότη µας γλυκιά 
                                                        κι αγνή η πρόθεσή µας. 
 
                                                        Κι ο πανδαµάτωρ απηνής 
                                                        σφραγίζει το γραφτό µας. 
                                                        Στερνός και πρώτος συγγενής 
                                                        στο µαύρο ριζικό µας. 
 
 
                                                  302.  ΦΥΓΗ 
 
                                                         Άντε να φεύγουµε λοιπόν 
                                                         χωρίς δεύτερη σκέψη. 
                                                         Μας τελειώνει το καρµπόν 
                                                         κι ο λόγος θα στερέψει. 
 
                                                         Να το µαζεύουµε λοιπόν 
                                                         αυτό το πανηγύρι. 
                                                         Με βάλιουµ και µε ντεπόν 
                                                         δεν γίνεται χαΐρι. 
 
 
                                                   303.  ΑΠΛΗΣΤΙΑ 
 
                                                          Η γης µικρή, δεν µας χωρά 
                                                          κι ενώ η ζωή µας λίγη, 
                                                          η απληστία µας φτερά 
                                                          και σχέδια ξετυλίγει. 
 
                                                          Κι ο νους ξεβγαίνει και µετρά 
                                                          το χώµα και την πέτρα. 
                                                          Κι είναι, το που δεν προσµετρά 
                                                          τα  δυό στερνά µας µέτρα. 
 
 
 



 
 
 
 
                                             304.  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 
 
                                                    Τούτον τον ύστατο καιρό 
                                                    τι προκοπή να κάνω. 
                                                    Κρυφάκουσα και τον γιατρό 
                                                    να λέει πως δεν θα γιάνω. 
 
                                                    Συγχώρεσέ µου ταπεινή 
                                                    Μούσα µου, τους µπελάδες. 
                                                    Έχουνε βλέπεις την στερνή 
                                                    ώρα τους κι οι ποιητάδες. 
 
 
                                              305.  ΣΤΗ ΜΟΥΣΑ 
 
                                                     Μούσα γι’ ακόµα µιά φορά 
                                                     µπρος σ’ ένα µεγαλείο. 
                                                     Είναι δική µας η χαρά 
                                                     µ’ ετούτο το βιβλίο. 
 
                                                     Τα ρήµατά µας και αυτά 
                                                     µ’ αχρήµατες προθέσεις. 
                                                     Π’ άλλοι τα κάνουνε λεφτά 
                                                     και δηµοσίου θέσεις. 
 
 
                                               306.  ΠΟΙΜΗΝ 
 
                                                      Στων στίχων µου τις παρυφές 
                                                      χρόνια µου περασµένα. 
                                                      Υπάρχουνε και κορυφές 
                                                      που δεν ήταν για µένα. 
 
                                                      Της ρίµας ταπεινός ποιµήν 
                                                      δεν κιότεψα ποτέ µου. 
                                                      Ευχαριστώ Σε και αµήν 
                                                      Θεέ και Κύριέ µου. 
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