
ΙΙΙ.4  ΕΜΜΕΣΡΑ ΠΟΙΉΜΑΣΑ (62) 
 
1. Κιείλσ ηα κάηηα κνπ 
 
Κιείλσ ηα κάηηα κνπ θαη βιέπσ ρίιηα ρξώκαηα, 
πνπ η΄ νπηηθό πεδίν κνπ κε δσγξαθηέο γεκίδνπλ 
θαη αγθαιηάδνληαη ζαλ λα ‘λαη αηζέξηα ζώκαηα 
θαη κε εμσηηθέο κνξθέο ηελ ζθέςε πιεκκπξίδνπλ. 
  
Κιείλσ ηα κάηηα κνπ θη αθνύσ ζείεο κνπζηθέο, 
παιηά ηξαγνύδηα απόκαθξα θαη πνιπαγαπεκέλα, 
θσλέο αηζέξηεο, καγηθέο, γιπθέο, ξνκαληηθέο, 
πνπ δσληαλεύνπλ κέζα κνπ κεξάθηα μεραζκέλα. 
 
Κιείλσ ηα κάηηα θαη εηζπλέσ κύξηεο επσδηέο 
από ινπινύδηα ηνπ βνπλνύ θαη πεύθα θαη ζπκάξη, 
πνπ ζην ρσξηό κνπ κύξηδα κηθξόο ζαλ λα ΄ηαλ ρζεο 
θαη ε δσνγόλα ηνπο νζκή ην λνπ κνπ είρε πάξεη. 
 
Κιείλσ ηα κάηηα κνπ θαη ληώζσ ηόζεο ιηρνπδηέο 
πνπ από κηθξό κε ηξέιαηλαλ ζηα δαραξνπιαζηεία, 
αιιά θαη θάηη ππέξνρεο αθόκα πην γιπθέο, 
από θηιάθηα πνπ άιιαδα κε πάζνο θαη ιαηξεία. 
 
Κιείλσ ηα κάηηα κνπ θαη ληώζσ σξαίεο αγθαιηέο 
λα κε θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο δεζηά αγαπεκέλα, 
είλ΄ ηεο γιπθηάο καλνύιαο κνπ πνπ έραζα πξνρζέο 
όηαλ μεθίλεζε θη απηή ηαμίδη γηα ηα μέλα. 
 
Κιείλσ ηα κάηηα κνπ θαη βιέπσ, Θεέ κνπ, λα πεηώ 
ζε κέξε καθξηλά εμσηηθά θαη νλεηξεκέλα, 
πνπ αιιηώο πνηέ δελ πξόθεηην λα ηα επηζθεθηώ 
θαη ηα ηαμίδηα κνπ απηά είλαη ε δσή γηα κέλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Σν καγηθό παιάηη ηεο γαιήλεο 
 
Με ηεο ραξάο ην ζύλλεθν ινπζκέλνο 
ζε θόζκνπο καγηθνύο γνξγά πεηάσ, 
θαη κεο ζηελ επηπρία βπζηζκέλνο 
ζην καγηθό παιάηη ζε λα πάσ. 
 
Σν έρσ πιάζεη κε κεγάιε θαληαζία 
λα έρεη αγάικαηα, λανύο θαη ζηληξηβάληα, 
λα μεπξνβάιεη ζαλ αηζέξηα νπηαζία 
κ΄ σξαίνπο ηξνύινπο π’ αλεβαίλνπλ ζηα νπξάληα. 
 
Μέζα ζ΄ απηό ε αγάπε βαζηιεύεη, 
κεγάιε άλεζε, ραξά θαη θαινζύλε, 
θαλείο ηνλ δηπιαλό ηνπ δελ δειεύεη 
θη είλαη γεκάην επηπρία θαη γαιήλε. 
 
Γελ έρεη κέζα βαζηιηάδεο θη ππεξέηεο, 
γηα ηηο δνπιεηέο θξνληίδνπλ πάληα νη αγγέινη, 
δελ έρεη πινύζηνπο κα νύηε θαη επαίηεο 
θαη όινη έρνπκε ό,ηη ν θαζέλαο ζέιεη. 
 
Γελ μέξσ αθόκε αλ θαη πόηε εθεί ζα θηάζσ, 
αιιά δελ έρσ ηώξα βία νύηε αγσλία 
θη από ηηο έλλνηεο ηηο πνιιέο ζα εζπράζσ, 
ζαλ κε ηπιίμεη ε μελνηαζηά θη ε εξεκία. 
 
Γη απηό ό,ηη δπζάξεζην ζηνλ θόζκν κνπ ζπκβαίλεη 
δελ κε αγγίδεη θαη επζύο εγώ ην πξνζπεξλάσ, 
μέξσ όηη είλαη πξόζθαηξν θαη εθεί κε πεξηκέλεη 
ην όκνξθν παιάηη κνπ πνπ θάπνηε ζα πάσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Οη λεξάηδεο κνπ νη θαεκέλεο 
 
ην θόζκν όπνπ δσ κε ηξηγπξίδνπλ 
λεξάηδεο όκνξθεο νλεηξεκέλεο, 
πνιύ κε αγαπνύλ θαη κε θξνληίδνπλ 
θαη εξγάδνληαη γηα κέλα νη θαεκέλεο. 
 
Αιιά εγώ ηηο αγλνώ θαη πξνρσξάσ, 
θακία ζεκαζία δελ ηνπο δίλσ, 
κ΄ απηά πνπ θάλσ ηόζν ηηο ζηελαρσξάσ 
θαη όια ηα «πηζηεύσ» ηνπο πξνδίδσ. 
 
Παξ΄ όια απηά δελ ζα κ εγθαηαιείςνπλ 
θαη όιν πξνζπαζνύλ λα κε δηνξζώζνπλ, 
αιιά αλ κνπ θύγνπλ ηόζν ζα κνπ ιείςνπλ 
θαη νη ηύςεηο κνπ γη απηό ζα κε πιεγώζνπλ. 
 
Αρ λα ηηο έβιεπα ζα ήζεια ιηγάθη 
γηα λα απνιάκβαλα ηελ ηόζε νκνξθηά ηνπο, 
θαη λα ηνπο έθιεβα θάλα γιπθό θηιάθη, 
ή λα κε ζθίγγαλε γιπθά ζηελ αγθαιηά ηνπο. 
 
Αιιά απηέο είλαη αόξαηεο, πεηάλε. 
Παξ΄ όια απηά ηηο ληώζσ ζηελ θαξδηά κνπ, 
κε ηα κεγάια κάηηα ηνπο λα κε θνηηάλε, 
θαη κ’ επηζθέπηνληαη ζπρλά ζηα όλεηξά κνπ 
 
 
 
5. Η κνπζηθή πνπ έρεη ε θύζε 
 
Ση κνπζηθή πνπ έρεη ε θύζε 
ζαλ θειαεδνύλε ηα πνπιηά, 
κε λόηεο ινύδνπλε ηελ δύζε 
κηαλ αλνημηάηηθε βξαδηά. 
 
Καη ηα λεξά πνπ θειαξύδνπλ 
ζθνξπάλε ζεία κνπζηθή, 
κα θαη ηα θύκαηα πνπ αθξίδνπλ 
κ΄ ήρνπο γεκίδνπλε ηε γε. 
 
Καη ηα ηδηηδίθηα κεο ζηα θύιια 
παίδνπλ ζε καγηθό ζθνπό, 
πνπ ζε γεκίδεη αλαηξηρίια 
ζηνλ θόζκν ην κεισδηθό. 
 
Αιιά θαη ΄γσ κε ηελ θηζάξα 
παίδσ γιπθά θαη ηξαγνπδώ, 
θαη κε αθνύλε κε ιαρηάξα 
κεο ηα ζνθάθηα ζαλ πεξλώ. 

4. Δηαθσηηζηηθό ηαμίδη ζην παξειζόλ  
 
ηνλ ρξόλν πίζσ ζα ΄ζεια, Θεέ κνπ, λα πεηάμσ, 
ηα γεγνλόηα γηα λα δσ πσο πξάγκαηη ζπλέβεζαλ, 
ηελ ηζηνξία καο ζσζηά λα βξσ λα μαλαγξάςσ 
θαη λα πξνζζέζσ όια απηά πνπ θάπνηνη άιινη έζβεζαλ. 
 
Να δσ γηαηί γηλήθαλε πνιηηηθά παηρλίδηα. 
Πνηνη βάιαλε λα ζθνησζνύλ ιανί θαη όπια έδσζαλ. 
Πνηνη αλαθαιύςεηο θάλαλε ζε καθξηλά ηαμίδηα 
θαη πνηνη πξώηνη πνιηηηζκό ζ΄ όιε ηε γε δηέδσζαλ. 
 
Να δσ ηη θξύβνπλ κέζα ηνπο νη δηάθνξεο ζξεζθείεο 
θη απηνί πνπ ηηο ηδξύζαλε ηη θάλαλ θαη πσο έδεζαλ. 
Να δσ πσο δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο δπλαζηείεο, 
πσο νη ιανί ραζήθαλε, ζθόξπηζαλ, ή επέδεζαλ. 
 
Να δσ γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ γίλαλε ζηε γε καο, 
γηαηί παιαηά νη δεηλόζαπξνη θη άιια ζεξηά ραζήθαλε, 
γηαηί παιαηνί πνιηηηζκνί πνπ είραλ νη πξνγνλνί καο  
παξήθκαζαλ, μεράζηεθαλ θη εμαθαληζηήθαλε. 
 
ην κέιινλ όκσο δελ ηνικώ πνηέ κνπ λα θνηηάμσ 
γηαηί γνξγά κε ηελ δσή εηο βάξνο ηεο πνπ θάλνπκε, 
δσή θνβνύκαη δελ ζα βξσ όζν θαη λα ηελ ςάμσ, 
εθηόο αλ όινη αιιάμνπκε θαη πάκε λα πξνθάλνπκε. 
 

 
 
 
 

Κάλσ θαληάδεο ζηηο σξαίεο 
λα ΄ξζνπλ ζηηο γξίιηεο λα κε δνπλ, 
θαη ζπλαληώ θη άιιεο παξέεο 
θαη όινη καδί κνπ ηξαγνπδνύλ. 
 
Έηζη κέζα ζηηο ζπλνηθίεο 
πεξλάεη όκνξθα ε βξαδηά, 
κέζα ζε ζείεο κεισδίεο 
πνπ καο γεκίδνπλε ραξά. 
 
Διάηε όινη ζηελ παξέα 
λα ηξαγνπδήζνπκε καδί, 
γηα λα πεξάζνπκε σξαία 
θαη λα ραξνύκε ηελ δσή. 

 
 
 
 
 



6. ηελ θνξπθή ηνπ Οιύκπνπ 
 
ηνλ ιπκπν ζαλ εκίζενο ζε λ’ αλέβσ 
θαη εθεί ηνπο δώδεθα ζενύο ζα ζπλαληήζσ, 
θαη ην αξραίν πλεύκα αζάλαην ζα εύξσ, 
ηελ ακβξνζία θαη ην λέθηαξ ζα ξνπθήζσ. 
 
Δθεί ε γλώζε θη ε ζνθία ζπλππάξρνπλ  
κε αξεηή θαη ινγηθή θαη αξκνλία, 
θαη ηα κεγάια ηδαληθά εθεί ππάξρνπλ, 
πνπ ζηελ ςπρή καο πξνθαινύλ επδαηκνλία.  
 
Δθεί είλ’ ν θάξνο πνπ θσηίδεη ηνπο αλζξώπνπο, 
ε θηβσηόο πνπ θάζ’ σξαίν έρεη ζώζεη, 
πνπ θαηαπγάδεη κε ην θσο ηνπ όινπο ηνπο ηόπνπο 
θαη πιεκκπξίδεη κε αιήζεηεο θαη κε γλώζε. 
 
Μα θαη ε θύζε ζηελ καγεία ζπκκεηέρεη, 
ην κεγαιείν ηεο ην πλεύκα ππνβάιιεη, 
ρξώκαηα, ήρνη, λεξά θαη αέξαο έρεη 
θάηη απόθνζκν πνπ ε θύζε έρεη βάιεη. 
 
Δθεί ε ςπρή κνπ ζα ξνπθήμεη ηελ αιήζεηα, 
νη παλαλζξώπηλεο ιαιηέο εθεί ζα ερήζνπλ, 
θαη νη πνιηηηζκνί κα θαη ηα παξακύζηα, 
ηα κπζηηθά ηνπ ζύκπαληνο ζα ζπλαληήζνπλ. 
 
Δθεί ε ςπρή κνπ κόληκα ζα θαηνηθήζεη, 
καθξηά απ΄ ηα πάζε ηηο κηδέξηεο θαη ηνπο πόλνπο, 
θαη ηελ αληέλα ηεο ζηελ θνξπθή ζα ζηήζεη, 
ό,ηη έρεη κάζεη λα δηαδώζεη απ΄ ηνπο πξνγόλνπο. 
 
 
8. Η βσβή θξαπγή ηεο πέλαο 
 
Πηέδσ ηνλ εαπηό κνπ λα εθθξαζηεί, 
λα πεη απηά πνπ ζέιεη λα θσλάμεη, 
κα ε θσλή κνπ δελ κπνξεί λα βγεη, 
ηελ έρεη ν θόζκνο γύξσ κνπ ηξνκάμεη. 
 
Γη απηό ηα γξάθσ όια ζην ραξηί, 
νη άλζξσπνη λα βξνπλ λα ηα δηαβάζνπλ, 
θη έηζη ε βνπβή θσλή κνπ λ΄ αθνπζηεί 
θη αθνύγνληαο ηελ όινη λα γηνξηάζνπλ. 
 
Σξαγνύδη ζε λα γίλνπλ ηα γξαπηά 
λα ηξαγνπδάεη ν θόζκνο κε κεξάθη, 
ηα ιόγηα κνπ λα θέξνπλε ραξά 
θη ε ειπίδα λα απνδηώμεη ην ζαξάθη. 
 

7. Η ςπρή ησλ ινπινπδηώλ 
 
Σεο άλνημεο ην μύπλεκα καδί ζα μεθηλήζνπκε, 
ηα πέηαια ζ΄ αλνίμνπκε θη αθηίλεο ζα γεκίζνπκε, 
ζηελ αγθαιηά ηνπ ήιηνπ καο ζα αλζίζνπκε, 
θαη κε δσή ηα θύιια ζα πινπηίζνπκε. 
 
ηηο κέιηζζεο πνπ έξρνληαη πεηώληαο 
κε αγάπε ην γιπθό ρπκό πξνζθέξνπκε, 
θαη ηα θαιά καο βάδνπκε δεηώληαο  
όζν κπνξνύκε πην πνιιέο λα θέξνπκε. 
 
Ρνπθάκε ηελ δξνζνύια ζηάια – ζηάια,  
γηα λα θνπληώζνπκε θαη γηα λα μερσξίζνπκε 
απ΄ η΄ άιια ηα ινπινύδηα ηα κεγάια, 
ζαλ λα ΄ηαλ θαιιηζηεία λα θεξδίζνπκε. 
 
Με ρξώκαηα γεκίδνπκε ηε θύζε, 
ηνλ εαπηό καο πξόζπκα πξνζθέξνπκε 
ζ΄ απηόλ πνπ καο δηαιέγεη λα ζηνιίζεη 
θαη νκνξθηά ζ΄ όιε ηε γε λα θέξνπκε. 
 
Πνιιά από καο κε επσδηέο γεκίδνπκε 
ηελ θύζε νιόγπξα πνπ από εκάο κεζάεη 
θαη ηε γαιήλε πξόζπκα δσξίδνπκε 
ζ΄ όπνηνλ ην καθξηλό ηαμίδη μεθηλάεη. 
 
Γη απηό δεηάκε απ’ ηνπο αλζξώπνπο ηελ ζηνξγή 
θαη κηα θξνληίδα απνηειεζκαηηθή, 
ώζηε καδί κ΄ απηνύο λα θάλνπκε ηελ γε 
πην όκνξθε, πην επσδηαζηή, πην θηιηθή. 
 
 
 
 
Πάξα πνιιά ζα ήζεια λα πσ 
θαη ηελ αγάπε ζηε δσή λα ηξαγνπδήζσ, 
αιιά δελ μέξσ ηη λα πξσηνπώ 
θη από ηε ιύπε ή ηε ραξά λα μεθηλήζσ. 
 
Γη απηό ζα ήζεια ν θαζέλαο λα ζθεθζεί 
απηό πνπ ζα ΄ζειε ν ίδηνο λα εθθξάζεη 
θαη ηεο δσήο ηνπ ηνλ ζθνπό λ΄ αθνπγθξαζηεί 
θαη ηξαγνπδώληαο ηελ αγάπε λα γηνξηάζεη. 
 
αλ ην ηξαγνύδη πνπ ιαινύλε ηα πνπιηά 
θαη ηα δνπδνύληα πνπ πεηνύλε ζηα ινπινύδηα, 
είλαη απηό πνπ ζα ην πνπλ θαη ηα παηδηά 
όηαλ ηελ άλνημε γηνξηάδνπλ κε ηξαγνύδηα. 
 



9. Αλαδξνκή ζηελ Αηιαληίδα 
 
ε κηα από ηηο πνιιέο αλαδξνκέο κνπ 
ζηελ Αηιαληίδα βξέζεθα πξνηνύ λα βπζηζηεί, 
μαλάδεζα εθεί παιηέο ζηηγκέο κνπ 
ζε πςειό πνιηηηζκό π’ άιινο δελ έρεη δεη. 
 
Μεγάιεο ππξακίδεο αηζαιηνύ θαη ππξηηίνπ 
πνπ ζηνλ ππξήλα βάδακε έλα κέηαιιν βαξύ, 
βγάδαλ πνιιή ελέξγεηα ειεθηξηθνύ ζηνηρείνπ 
θη έδηδαλ θίλεζε παληνύ ζηε ρώξα θαη δσή. 
 
Με θάξηεο πνπ ν θαζέλαο καο θξαηνύζε 
ππήξρε ζπλελλόεζε θαη επηθνηλσλία, 
ηα ρξήκαηά ηνπ κε απηέο θηλνύζε 
δίδνληαο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ηέιεηα αξκνλία. 
 
Ζ έπαξζή καο ήηαλε πάξα πνιύ κεγάιε, 
βιέπακε γύξσ νη ιανί πξσηόγνλα λα δνπλ, 
έηζη ινηπόλ πηζηεύακε πσο δελ ππάξρνπλ άιινη 
νύη΄ άλζξσπνη, νύηε ζενί γηα λα καο παξαβγνύλ. 

 
κσο ε θύζε θη νη ζενί ζην ηέινο εθδηθήζεθαλ 
θη νη ππξακίδεο αλεμέιεγθηε ελέξγεηα ζθνξπνύζαλ, 
θαηαζηξνθέο μεθίλεζαλ, πνιιά λεζηά βπζίζηεθαλ, 
πνπ νη άλζξσπνη λα ειέγμνπλε πνηέ δελ ζα 
κπνξνύζαλ. 
 
Γη απηό κε πινίν δηάιεμα λα θύγσ λα πξνθηάζσ 
θαη ζε πηζάξηα ζθάιηζα εθείλεο καο ηηο γλώζεηο. 
Σαμίδεςα αλαηνιηθά ζηελ Αίγππην λα θηάζσ, 
ώζηε από ηελ θαηαζηξνθή ό,ηη κπνξείο λα ζώζεηο. 
 
Δθεί κνπζείν έθαλα θη έβαια ηα πηζάξηα 
θαη πάλσ θαηαζθεύαζα ηελ θίγγα λα θαιύςεη, 
καδί κε ηνπο ζπληξόθνπο κνπ θαη ληόπηα παιηθάξηα 
λα δηαδνζεί ν πνιηηηζκόο ζε όπνηνλ ηα αλαθαιύςεη. 
 
ια εηνύηα γίλαλ πξηλ νθηώ ρηιηάδεο ρξόληα, 
όκσο αθόκε νη άλζξσπνη δελ ςάρλνπλ λα ηα βξνπλ. 
Ίζσο γη’ απηό λα επζύλεηαη πάιη ε ζεία πξόλνηα  
κε γλώζεηο δίρσο εζηθή λα κελ θαηαζηξαθνύλ               
 
κσο θάπνηε νη άλζξσπνη ζα ηα αλαθαιύςνπλ 
θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ηηο γλώζεηο ζα ηηο ληώζνπλ, 
θαη όιεο ηηο αλάγθεο ηνπο κε θείλεο ζα θαιύςνπλ, 
όηαλ ζα είλαη έηνηκνη γηα λα ηηο εθαξκόζνπλ. 
 
 
 

10. Η πην όκνξθε ρώξα ζηε γε  
 

Δίζαη ε πην όκνξθε ζηε γε 
ε ρώξα κνπ ε γαιαλή, 
κε ηα όκνξθα λεζάθηα ζνπ 
θαη ηα σξαία ρσξηνπδάθηα ζνπ. 
 
Σηο όκνξθεο αθξνγηαιηέο 
κε ηηο σξαίεο ακκνπδηέο, 
θαη η’ άζπξα θατθάθηα ζνπ 
ζηα γξαθηθά ηα ιηκαλάθηα ζνπ. 
 
πίηηα κε άλζε ζηηο απιέο 
πνπ πιεκκπξίδνπλ κε επσδηέο, 
ζηαθύιηα θαη θξνύηα πνιιά, 
θξαζί πνπ δελ ην βξίζθεηο πνπζελά. 
 
Γάζε θαη θάκπνη θαη βνπλά 
θαηάθπηα ινπινπδηαζηά, 
θαη εθθιεζάθηα γξαθηθά 
κε ηα ςειά ιεπθά θακπαλαξηά. 
 
Σα πάκπνιια κλεκεία ζνπ 
ιέλε ηελ ηζηνξία ζνπ, 
θαη πιήζνο ηα κνπζεία ζνπ 
δείρλνπλ παληνύ ηελ ζεκαζία ζνπ. 
 
Ο ήιηνο ιάκπεη από ςειά 
κα θη ε δξνζηά δελ ζε μερλά 
θη νη θεγγαξόινπζηεο βξαδηέο 
είλαη ζ΄ όιε ηε γε κνλαδηθέο. 
 
Γιέληηα, ρνξόο θαη κνπζηθή 
από ην βξάδπ σο ην πξσί. 
Σξαγνύδηα ζηηο ηαβέξλεο ζνπ  
ηηο λύρηεο ηηο παξακπζέληεο ζνπ. 
 
Λαόο απζόξκεηνο, ζσζηόο, 
γελλαίνο, ληόκπξνο, θηιηθόο, 
θηιόηηκνο θαη κε ςπρή 
πνπ μερσξίδεη όπνπ θη αλ βξεζεί. 
 
ε ηέηνηα ρώξα νλεηξεπηή 
ζέιεη ν θαζέλαο καο λα δεη, 
γη’ απηό λα ηελ πξνζέρνπκε 
θη σξαία λα ηελ έρνπκε. 
 
 
 
 



11. Η δσή είλαη σξαία, απόιαπζέ ηελ 
 
Ζ δσή είλαη σξαία, απόιαπζε ηελ 
δίρσο έλλνηεο ζηελαρώξηεο θαη θαεκνύο, 
θη αλ κηα ζθέςε ζε πνλάεη μέραζέ ηελ 
θαη λα ειπίδεηο ζε θαιύηεξνπο θαηξνύο. 
 
Ζ δσή είλαη παηρλίδη λα ην παίμεηο 
κε ραξά θαη θέθη λα επραξηζηεζείο, 
κε θνβάζαη, κε ιππάζαη ζα αληέμεηο 
θαη ζε θάζε αγώλα ληθεηήο ζα βγεηο. 
 
Ζ ειπίδα θη ε ραξά λα ζε γεκίδεη 
θαη ην έλζηηθην λα ζε θαζνδεγεί, 
γηαηί ν πιάζηεο ζνπ γηα ζέλα ζα θξνληίδεη 
θαη ην δξόκν ζα ζνπ δείρλεη λα δηαβείο. 
 
Σελ ζπλείδεζε ζνπ πάληα λα πξνζέρεηο 
θη ό,ηη θάλεηο κε απηή λα ζπκθσλεί, 
θαη έηζη ηύςεηο θαη εθηάιηεο δελ ζα έρεηο 
θαη ζα δήζεηο κηα ήξεκε δσή. 
 
Σελ αγάπε ζνπ λα κελ πεξηνξίδεηο 
ζ’ αληηθείκελα, ή αλζξώπνπο, ή ιεπηά, 
ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν λα ζθνξπίδεηο 
θαη λα έρεηο απεμάξηεζε απ΄ απηά. 
 
 
12. Σν θαηλνύξγην ηξαγνύδη 
 
Θέισ λα γξάςσ θαηλνύξγην ηξαγνύδη, 
λα λαη θαιύηεξν απ΄ ηα άιια, 
λα καο ζπκίδεη αηζέξην ινπινύδη, 
λα έρεη λνήκαηα κεγάια. 
 
Σελ κεισδία ηνπ λα καο ραξίδεη 
θαη όηαλ η΄ αθνύκε λα καο ζπγθηλεί, 
θαη κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ λα καγλεηίδεη, 
γιπθά κεο ηα απηηά καο λα αληερεί. 
 
Θέισ γηα έξσηα αγλό λα κηιάεη, 
γηα κηα ζεία αγάπε αιεζηλή, 
θαη ε ςπρή καο κ΄ απηό λα πεηάεη, 
ζε κηα άιιε ρώξα καγεπηηθή. 
 
Να καο γεκίδεη ραξά θαη ειπίδα 
λα καο πεγαίλεη καδί ηνπ ςειά, 
λα καο θσηίδεη ζαλ κηα ειηαρηίδα 
θαη λα δεζηαίλεη γιπθά ηελ θαξδηά. 
 

 
 
Να αγαπάο όκσο πνιύ ηνλ εαπηό ζνπ, 
λα ηνλ θηηάρλεηο θαη λα ηνλ ηειεηνπνηείο. 
Σελ πγεία θαη ην ζώκα ην δηθό ζνπ 
λα θξνληίδεηο, λα κελ ην παξακειείο. 
 
Υξόληα ιίγα θαη θαιά λα επηζπκήζεηο 
κε πγεία θαη εξεκία πνπ πνζείο, 
θη νηθνγέλεηα σξαία λα απνθηήζεηο 
ηα γεξάκαηα καδί ηεο λα ραξείο. 
 
Κη αλ ν ζάλαηνο ζα έιζεη, κε θνβάζαη 
θη αγόγθηζηα λα ηνλ ππνδερηείο, 
γηαηί ηόηε ζ΄ έλαλ άιιν θόζκν ζα ΄ζαη 
κε εξεκία θαη γαιήλε εθεί ζα δεηο. 
 
Έλα σξαίν πεξηβάιινλ λα επηιέγεηο, 
κε αλζξώπνπο εζηθνύο πάληα λα δεηο, 
θαη ησλ άιισλ ηηο θαθίεο λα απνθεύγεηο 
θαη ηα ιάζε ηνπο λα ηνπο ηα ζπγρσξείο. 
 
Κη αλ ζε θάηη απνηύρεηο κελ ιππάζαη, 
η΄ απνηέιεζκα λα κελ ζε αλεζπρεί, 
ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεηο λα ζπκάζαη 
είλαη απηή πνπ έρεη αμία ζηε δσή.   
 
 
 
 
Να ‘λαη ηξαγνύδη πνπ ζα ιέκε όινη, 
άλδξεο, γπλαίθεο, κεγάινη, παηδηά, 
πνπ ζ΄ αληερεί ζαλ θακπάλα ζηελ πόιε 
όιε ηελ κέξα θαη ηα δεηιηλά. 
 
κσο δελ βξήθα αθόκε ηα ιόγηα 
ηέηνην ηξαγνύδη ιακπξό λα γξαθεί 
θαη όιν θέξλσ ζην λνπ κνηξνιόγηα 
γηα ό,ηη δνύκε ζ΄ απηή ηε δσή. 
 
Γη απηό ν θαζέλαο ηνπ κόλνο αο θηηάμεη 
έλα ηξαγνύδη ραξνύκελν απιό, 
θαη ηξαγνπδώληαο κ΄ απηό λα πεηάμεη 
ζηνπ νλείξνπ ηνλ θόζκν ηνλ κπζηθό. 
 
Καη ηξαγνπδώληαο ινηπόλ λα μερλάκε 
ηα βάζαλα καο ζ΄ απηή ηε δσή, 
θη νη λόηεο ζ’ άιιε δσή λα καο πάλε 
θαη ιίγε επηπρία λα ‘ρνπκε εθεί. 
 



13. Η σδή ζηελ ρνξδή 
 
Ω ρνξδή ζην ιαξύγγη κνπ πάιεηο 
θαη ηξαγνύδηα γιπθά ηξαγνπδώ, 
απαιύλεηο ηνπο πόλνπο ηεο πάιεο 
πνπ ζηελ άζιηα δσή κνπ ηξαβώ. 
 
Ω ρνξδή πνπ ηελ άξπα ζηνιίδεηο 
πνπ ηελ παίδνπλ ρεξάθηα απαιά, 
ηξπθεξέο κεισδίεο ζθνξπίδεηο 
θαη ηνλ θόζκν γεκίδεηο ραξά. 
 
Ω ρνξδή πνπ ζην ηόμν δεκέλε 
ζεκαδεύεηο θαη ζηόρνπο ρηππάο, 
ζησλ εξώησλ γεξά ηελησκέλε 
ηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ ηξππάο. 
 
Ω ρνξδή πνπ ην ζύκπαλ ξπζκίδεηο 
θαη ηνπο ήρνπο ηνπ εζύ θπβεξλάο, 
ησλ αηόκσλ παικνύο θαζνξίδεηο 
θαη ελέξγεηα ζηελ ύιε ζθνξπάο. 
 
Αλ κπνξνύζεο ελέξγεηα λα δώζεηο 
ζηηο επαίζζεηεο κέζα ρνξδέο, 
ηόηε εζύ ηελ δσή καο ζα ζώζεηο 
θαη ζα δνύκε αηώληεο ραξέο. 
 
Ζ αγάπε θη ε επαηζζεζία 
ζα μαπιώλεηαη κέζα βαζηά, 
κηα γιπθηά ζετθή κεισδία 
ζηελ θαξδηά καο ζα δίδεη θηεξά. 
 
 
15. Η σδή ζηελ νξδή 
 
Ω νξδή ησλ βαξβάξσλ πνπ θηάλεηο 
θαη ληθάο ηνλ γελλαίν ζηξαηό καο, 
ηνλ ιαό καο κπνξεί λα μεθάλεηο, 
κα κπνξεί θαη λα βγεη ζε θαιό καο. 
 
Με ηα όπια ζνπ θαη η΄ άινγα ζνπ 
θαηαθηάο πνιηηείεο, ρσξηά, 
ηηο θνπέιεο δεηάο ζπληξνθηά ζνπ 
θαη γεκίδεηο ηελ ρώξα κσξά. 
 
Αιιά όκσο λα δήζεηο δελ μέξεηο 
κα καδί καο αιιάδεηο δσή, 
ζην ιαό καο δσληάληα ζα θέξεηο 
καδί θάλνπκε λέα αξρή. 
 

14. Η σδή ζηελ ριηδή 
 

Ω ριηδή πνπ από κηθξό κε πεξηβάιεηο 
ηηο αλάγθεο κνπ εζύ ηθαλνπνηείο, 
θνβνύκαη όηη ζηελ αδξάλεηα κνπ ζπκβάιεηο 
αθνύ λα κε ελεξγνπνηήζεηο δελ κπνξείο. 
 
ηη ήζεια ακέζσο κνπ πξνζέθεξεο 
θαη λα κάζσ λ’ εξγαζζώ δελ ρξεηαδόηαλ, 
ηεκπειηά θαη αρξεζηία εζύ κνπ έθεξεο 
θαη γηα ηίπνηα ν λνπο κνπ δελ λνηαδόηαλ. 
 
Έηζη κεγάισζα ρσξίο πνηέ λα θάλσ 
θάηη θαιό γηα κέλα ή θαη γηα ηνπο άιινπο, 
έηζη ζα δσ σζόηνπ πιένλ λα πεζάλσ 
κέζα ζηνπο θόζκνπο κνπ ρακέλνο, ηνπο 
κεγάινπο. 
 
Μα μαθληθά εζύ κε εγθαηέιεηςεο 
θαη κ΄ άθεζεο ρσξίο εθόδην θαλέλα. 
΄ απνδεηώ γηαηί πνιύ κνπ έιεηςεο 
θαη θιαησ πηα ηα όλεηξα κνπ ηα ρακέλα. 
 
Αιι’ ε θπγή ζνπ ίζσο πάιη κε σθέιεζε, 
γηαηί ζθιεξά πξνζπάζεζα λέα δσή λ΄ αξρίζσ 
θαη όια όζα ν εαπηόο κνπ παξακέιεζε 
κε επηκνλή θαη ζύλεζε ζα αληηκεησπίζσ. 
 
Κη όζνπο κε πεξηθξόλεζε θνηηνύζα 
εηο ηνλ ςειό κνπ ζξόλν αλεβαζκέλνο 
ηνπο αγαπώ πνιύ θαη ζα δεηνύζα 
ζπρώξεζε γηα όια ληξνπηαζκέλνο. 
 
 
 

Έηζη ηώξα αξρηλάο λα δνπιεύεηο 
θαη ηελ γε καο λα θαιιηεξγείο, 
λα ηα θηηάρλεηο αληί λα ηα θιέβεηο 
θη από αιινύ λα βνπηάο ό,ηη βξεηο. 
 
Γη απηό άιισζηε δελ καο ηξνκάδεηο 
δελ ζε βιέπνπκε πηα ζαλ πιεγή, 
κε επινγία ζαξξνύκε πσο κνηάδεηο, 
θαιώο ήξζεο ζηελ εύθνξε γε. 
 
Καη καδί ρέξη ρέξη πηαζκέλνη 
ε ζνθία θαη ε λέα νξκή, 
ζ΄ αλαζηήζνκε ρώξα ελσκέλε 
πνπ όκνηά ηεο δελ ζα ΄ρεη όιε ε γε. 

 



16. Αρ λα ΄ηαλ λα ΄βγαδα θηεξά 
 
Αρ λα ‘ηαλ λα ‘βγαδα θηεξά, 
λα δσ ηελ γε από ςειά, 
ηελ νηθνπκέλε λα γπξίζσ 
θη όινλ ηνλ θόζκν λα γλσξίζσ. 
 
Να δσ πξηγθίπηζζεο σξαίεο 
πνπ δνπλ ζηα πινύζηα παιάηηα, 
θαη καύξεο θαιινλέο κνηξαίεο 
κε ηα σξαία πιάλα κάηηα. 
 
Να δσ ηζηγγάλνπο λα ρνξεύνπλ 
θαη λα άθνπγα ηελ κνπζηθή ηνπο, 
θαη ηζαγελείο πνπ λα ςαξεύνπλ 
θαη λα γιεληνύλ κε ηελ ςπρή ηνπο. 
 
Να δσ ζηε Κίλα λα γηνξηάδνπλ 
κε δξάθνπο θαη ππξνηερλήκαηα, 
θαη πξνβαηάθηα λα βειάδνπλ 
ζε βνπλαιάθηα θαη ζε θηήκαηα. 
 
Να δσ θαίθηα λα αξκελίδνπλ 
ζπλνδεπκέλα από δειθίληα, 
θαη θνπειηέο πνπ λα ηξπγίδνπλ  
θαη λα γεκίδνπλε θνθίληα. 
 
ηαλ θνηηάο από καθξηά 
ηα βξίζθεηο όια ηδαληθά, 
δείρλνπλ ηελ όκνξθε πιεπξά 
πνπ ζε γεκίδεη κε ραξά. 
 
ηαλ θνηηάο από θνληά 
αλαθαιύπηεηο ηα ζηξαβά 
πνπ θξύβνπλ κέζα ηνπο πνιιά, 
πνπ έκνηαδαλ ηδαληθά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Η θνπέια απ΄ ην βνξξά 
 
Μία θνπέια απ΄ ην βνξξά 
ηε ξόηα κνπ έρεη αιιάμεη, 
είρε θαηάμαλζα καιιηά  
καιιηά από κεηάμη. 
 
Βιέκκα θαπηό κνπ έξημε 
πνπ ζηελ θαξδηά κνπ κπήθε 
θαη ηελ θαξδηά κνπ θέξδηζε 
θαη έμσ μαλά δελ βγήθε. 
 
Σελ εξσηεύηεθα ηξειά 
θη έραζα ην κπαιό κνπ, 
βξήθα ην θέθη κνπ μαλά 
κα θαη ηνλ δάζθαιν κνπ. 
 
Έηζη καδί ηεο κπιέρηεθα 
γηα θάλα δπν ρξνλάθηα, 
θαη ηέινο ηελ παληξεύηεθα 
θαη έθαλα θαη παηδάθηα. 
 
κσο κε εγθαηέιεηςε 
ζηελ ρώξα ηεο γπξλάεη, 
πάξα πνιύ κνπ έιεηςε 
θαη ε ραξά κνπ πάεη. 
 
Καη ηώξα θιαησ θαη πνλώ 
θαη ράλσ ην κπαιό κνπ, 
κηα άιιε ηξέρσ γηα λα βξσ 
πνπ είλ’ απ’ ην ρσξηό κνπ. 
 
Γελ είλαη όκνξθε πνιύ 
όκσο κ΄ έρεη αγαπήζεη, 
θη έηζη ζ΄ όιε ηεο ηελ δσή 
δελ ζα κε παξαηήζεη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Η ζεά ηεο θαληαζίαο κνπ 
 
ηελ θαληαζία κνπ ζε είρα πιάζεη 
ηελ πην σξαία γπλαίθα ζηελ πιάζε, 
κε ηα ρεηιάθηα ζνπ ηα θνξαιιέληα 
θαη ηα καηάθηα ζνπ ηα κεηαμέληα. 
 
ηα όλεηξα κνπ ζε έβιεπα κέζα 
λα δεηο ζ’ αλάθηνξα ζαλ πξηγθεπέζα, 
πξίγθηπεο όκνξθνη λα ζε δεηάλε 
θη νη ζαπκαζηέο ζνπ λα ζε πξνζθπλάλε. 
 
Μα εζύ ζθεθηόζνπλα κόλν εκέλα 
θαη κε πεξίκελεο λα ‘ξζσ απ΄ ηα μέλα, 
θαη ηελ θαξδηά ζνπ κνπ είρεο ραξίζεη 
πξνηνύ αθόκε λα κ΄ έρεηο γλσξίζεη. 
 
Μα ζαλ ζε γλώξηζα ζ΄ απηή ηε δσή 
δελ ήζνπλ όπσο ζ΄ είρα νλεηξεπηεί. 
Γελ είρεο ηε ζπάληα εθείλε νκνξθηά, 
δελ είρεο παιάηηα, ππεθόνπο, ιεπηά. 
 
Μα ε θαξδηά ζνπ πνπ είλ’ ηόζν γιπθηά 
ζε κεηακόξθσζε ζ’ νπξάληα ζεά, 
θη ήζνπλ ζηα κάηηα κνπ πξηγθίπηζζα ζπ 
πνπ άιιε θακηά δελ κπνξεί λα ηεο βγεη. 
 
Έηζη πξηγθίπηζζεο πηα δελ δεηώ, 
κόλν καδί ζνπ λα δήζσ πνζώ, 
θαη ηελ θαξδηά ζνπ λα έρσ πξνζκέλσ 
θαη ηίπνηε άιιν πηα δελ πεξηκέλσ. 

 
 

20. Σν ζπίηη ησλ παηδηθώλ κνπ ρξόλσλ 
 
Ωξαίν ζπίηη όπνπ έδεζα κηθξόο 
ήηαλ γεκάην κε ινπινύδηα θη αθαθίεο. 
Ρπάθη γάξγαξν πεξλνύζε από κπξνο, 
καθξηά από θίλεζε, θαπλνύο θαη θαζαξίεο. 
 
Σν δάζνο ην ηξηγύξηδε ππθλό 
θαη πάλσ ζηελ ςειή θιεκαηαξηά ηνπ 
πνπιάθηα θειαεδνύζαλε ζσξό 
θη ν ζθύινο κνπ θνπλνύζε ηελ νπξά ηνπ. 
 
Γέλδξα κε πινύζηνπο νιόγιπθνπο θαξπνύο 
είρ’ ν παηέξαο κνπ από παιηά θπηέςεη, 
θη ν θήπνο ήηαλε γεκάηνο θαζηαλνύο, 
πνπ ζε παξάδεηζν ηνλ είραλ κεηαηξέςεη. 

 

19. Αλαδεηώληαο κηα ρακέλε επηπρία 
 
ε είρα δίπια κνπ γηα κέλα λα θξνληίδεηο 
θαη ηελ δσή κνπ κ΄ επηπρία λα γεκίδεηο, 
πνηέ θαλέλα κνπ ραηίξη δελ ραινύζεο 
θαη ηελ ζηνξγή ζνπ λα κνπ δώζεηο πξνζπαζνύζεο. 
 
ια απηά ηα ζεσξνύζα δεδνκέλα 
θαη δελ ξσηνύζα ηη δεηνύζεο από κέλα, 
θαη ηελ αγάπε πνπ ζνπ είρα δελ ηελ έδεηρλα 
θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ζνπ πξνζνρή δελ έδηλα. 
 
Μ΄ απηό ζε πιήγσλε θη επαίζζεηε όπσο ήζνπλ 
άιιν δελ άληεμεο ηελ ζρέζε κνπ καδί ζνπ. 
Αζόξπβα έθπγεο θαη ηίπνηα δελ δήηεζεο, 
ζηελ κνλαμηά ζνπ ηε γαιήλε αλαδήηεζεο. 
 
Σώξα θαηάιαβα πσο ράλσ ηελ ραξά κνπ 
πνπ δελ ζε πξόζερα ζαλ ήζνπλα θνληά κνπ. 
Υσξίο εζέλα ε δσή κνπ είλαη άδεηα 
θαη κε ηπιίγνπλε ηα καύξα ηα ζθνηάδηα. 
 
Γνλαηηζηόο ζε ηθεηεύσ λα γπξίζεηο 
ηελ παξνπζία ζνπ μαλά λα κνπ ραξίζεηο, 
γηα λα κπνξέζσ ν θνπηόο λα επαλνξζώζσ 
θη όηη ζνπ ζηέξεζα επηηέινπο λα ζνπ δώζσ. 
 
Σηο ππνρξεώζεηο κνπ πηζηά ζα εθπιεξώζσ 
θη όηη κνπ έδσζεο δηπιά ζα αληαπνδώζσ.  
Θα ζε θξνληίδσ, ζα ΄ζαη ε βαζίιηζζα κνπ 
θαη ό,ηη δήηεζεο ζα ην βξεηο ζηελ αγθαιηά κνπ. 

 
 
 
 

Έλα πεγάδη κε νινθάζαξν λεξό, 
βξπζνύια πνπ ‘ηξερε νιόθιεξε ηε κέξα, 
ζηέξλα κε θύθλνπο πνπ όιν ζηήλαλε ρνξό 
θαη επσδηέο γιπθέο γεκίδαλ ηνλ αέξα. 
 
Γέιηα παηδηώλ πνπ έπαηδαλ θξπθηό, 
ήηαλ νη θίινη κνπ πνπ έπαηδα καδί ηνπο, 
θαη αηζέξηα θνξηηζάθηα θάλα δπν 
πνπ ‘ρσ αθόκε ζηε θαξδηά κνπ ηε κνξθή ηνπο. 
 
Πσο ζα ΄ζεια ζ΄ απηό ην ζπίηη λα βξεζώ 
λα μαλαδήζσ ηα σξαία εθείλα ρξόληα, 
θαη ηηο ραξέο εθείλεο πάιη λα γεπηώ 
πνπ δελ μερλώ, ηηο έρσ κέζα κνπ αηώληα. 

 



21. Σν παλεγύξη ζην ρσξηό  
 
ηελ αλζηζκέλε θύζε, 
ζηελ πξάζηλε πιαγηά, 
έηξερε κηα βξύζε 
κε γάξγαξα λεξά. 
 
Υηιηάδεο ηα ινπινύδηα, 
ρηιηάδεο ηα πνπιηά, 
ραξνύκελα ηξαγνύδηα 
πνπ ιέγαλ ηα παηδηά. 
 
Ήηαλ γηνξηή η΄ Απξίιε 
θαη ζ΄ όιν ην ρσξηό 
γηλόηαλ παλεγύξη 
θαη ζηήλαλε ρνξό. 
 
Έπαηδαλ ζην ρνξηάξη 
σξαίεο θνπειηέο, 
ερόξεπαλ κε ράξε 
ζηηο όκνξθεο πιαγηέο. 
 
Αθνύγνληαλ θιαξίλα 
ιαγνύηα θαη βηνιηά, 
θηζάξεο, καληνιίλα 
πνπ παίδαλε γιπθά. 
 
Πην πέξα πξνβαηάθηα 
ακέξηκλα βνζθνύλ, 
βνζθνί κε ηα ζθπιάθηα 
ηα παξαθνινπζνύλ. 
 
ε ηέηνην παλεγύξη 
ζα ζεια λα βξεζώ, 
θαη ηελ γηνξηή η΄ Απξίιε 
λα μαλαζπκεζώ. 
 
Να δήζσ λα κπξίζσ 
αηζέξηεο επσδηέο, 
θαη λα μαλαγαπήζσ 
σξαίεο θνπειηέο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Οδεγίεο εηο πινύζηα λέα  
 
Δηο ηνλ ςειό ζνπ ζξόλν ηώξα είζ’ αλεβαζκέλε 
θη όιν ηνλ θόζκν ζπ αθ΄ πςεινύ ηνλ βιέπεηο, 
θη από ηελ νηθνγέλεηα ζνπ θαινκαζεκέλε 
ιίγε επγέλεηα λα δείμεηο παξαβιέπεηο. 
 
Σνπο ζαπκαζηέο ζνπ ηπξαλλάο θαη θνξντδεύεηο, 
κε ηελ αγάπε ηνπο ζπλέρεηα δηαζθεδάδεηο 
θαη ηα θαπξίηζηα ζνπ λα ηθαλνπνηείο γπξεύεηο 
θαη ηηο ρνληξάδεο ζνπ λα θάλεηο δελ δηζηάδεηο. 
 
ε λνηάδεη κνλαρά ε θνζκηθή δσή ζνπ, 
όιν ζε πάξηη ζεο λα παο λα δηαζθεδάδεηο. 
Γελ ελδηαθέξεζαη θαλ γηα ηελ κόξθσζε ζνπ 
θαη θάηη ζνβαξό λα θάλεηο δελ αδεηάδεηο. 
 
κσο λα πνπ ΄ξρνληαη ηνπ έξσηα ηα βέιε 
θαη ηελ ηξππνύλε ηελ θαξδηά ζνπ ηελ ζθιεξή, 
είλ’ ν αλζνπώιεο πνπ ηα άλζε ζα ζνπ θέξεη 
θαη μαθληθά όια αιιάδνπλ ζηελ ζηηγκή. 
 
Από επγέλεηα θαη θαινζύλε ζηάδεηο 
θαη ηελ κηδέξηα ησλ αλζξώπσλ ζπκπνλάο, 
θαη ζε θησρόζπηηα λα κπαίλεηο δελ δηζηάδεηο 
θαη όζνπο έρνπλε αλάγθεο ηνπο βνεζάο. 
 
Κνληά ηνπ παίξλεηο έλα κάζεκα ζπνπδαίν, 
ηνλ ραξαθηήξα ησλ αλζξώπσλ λα εθηηκάο 
αληί ηα πινύηε θαη ην όλνκα η’ σξαίν 
θαη ηελ θαξδηά πνπ ζ’ αγαπάεη λ’ αγαπάο. 
 
Απηό ζε ζύγθξνπζε ζε πάεη κε ηνπο γνλείο ζνπ, 
γηαηί δελ ζέινπλε γακπξό απ΄ ην Μπνπξλάδη, 
αιιά ζην ηέινο ζα ληθήζεη ε ζέιεζε ζνπ 
θαη ην ηη ζθέπηνληαη νη άιινη κε ζε λνηάδεη. 
 
Κάλε ινηπόλ απηό πνπ ιέεη ε θαξδηά ζνπ 
αλ ζέιεηο ηώξα ζηε δσή ζνπ λα επηπρίζεηο, 
θαη αθνινύζεζε ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ 
θαη λα ΄ζαη ζίγνπξε, δε ζα κεηαλνήζεηο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



23. Ψάρλνληαο ζηα βάζε ηνπ κπαινύ κνπ 
 
νθνί θαη εθεπξέηεο πνπ ΄ρνπλ γλώζεηο 
ηελ θύζε εξεπλνύλ θαη αλαθαιύπηνπλ. 
πνπδαίεο έξεπλεο θη αλαθνηλώζεηο 
ηελ θάζε καο αλάγθε ηελ θαιύπηνπλ. 
 
κσο εγώ πξνηίκεζα λα ςάμσ 
ζηα βάζε ηνπ αλζξώπηλνπ κπαινύ, 
θαη γλώζεηο θαη εκπεηξίεο λα ζπλάμσ  
πνπ δελ ππάξρνπλ πνπζελά αιινύ. 
 
Δηλ΄ ην κπαιό καο απεξίγξαπηα κεγάιν 
όκσο ειάρηζην απ΄ απηό ρξεζηκνπνηνύκε, 
ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δελ ηηο έρεη άιιν, 
κα δελ ην μέξνπκε θαη δελ η΄ αμηνπνηνύκε. 
 
Μα πξέπεη θάπνηε θη εκείο λα θσηηζηνύκε 
θαη ε ζθέςε ηώξα παληνδύλακε λα γίλεη, 
θη όηη ζθεπηόκαζηε ζα ην πξαγκαηνπνηνύκε 
όηαλ ην πλεύκα καο ηελ ύιε θαηεπζύλεη. 
 
Γη απηό ινηπόλ θαη ‘κεηο πξέπεη λα πξνζπαζνύκε 
ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ λνπ λ΄ αλαθαιύπηνπκε 
θη έηζη λα πεηπραίλνπκε ό,ηη πνζνύκε 
θη όιεο καο ηηο αλάγθεο έηζη λα θαιύπηνπκε. 
 
κσο ζα πξέπεη πξώηα απ’ όια λ’ νπιηζηνύκε 
κε ζύλεζε, αξεηή θη αγάπε κεηαμύ καο, 
λα ‘καζηε έηνηκνη γηα λα πξνθπιαρηνύκε 
απ’ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ‘ρεη ε δύλακε καο. 

 
 

25. Ο καύξνο κνπ γάηνο 
 
ην γιπθό πξσηλό 
πνπ μππλάσ θεθάηνο 
έλαλ θίιν πνζώ, 
είλ’ ν καύξνο κνπ γάηνο. 
 
Νηανπξίδεη γιπθά  
θαη κνπ θάλεη παξέα, 
ηνπ κηιώ ηξπθεξά 
θαη πεξλάκε σξαία. 
 
Γελ γθξηληάδεη πνηέ 
νύηε κ’ αληηκηιάεη, 
δελ θξαηάεη ηνππέ 
θαη πνιιά δελ δεηάεη. 

 

24. πλαηζζήκαηα θαη παξαινγηζκνί 
 
Πνηήκαηα ζα ‘γξαθα πνιιά πνπ κε εθπξνζσπνύλε, 
πνπ δείρλνπλε ηηο ζθέςεηο κνπ πνπ κε ραξαθηεξίδνπλ 
θαη ηηο αλεζπρίεο κνπ πνπ κε ηαιαηπσξνύλε 
θη άιια πνιιά πεξίεξγα πνπ νη άιινη δελ γλσξίδνπλ. 
 
Πνηήκαηα πνπ παξάμελεο ηδέεο πεξηγξάθνπλ, 
π’ αζύλδεηα ζα θαίλνληαη ρσξίο κηα ινγηθή, 
πνπ δελ ζα πεξηέρνπλε απηά πνπ άιινη γξάθνπλ, 
θαη πνπ θαλείο ην λόεκα δελ ζα κπνξεί λα δεη. 
 
Μα ηέηνην πνίεκα άρξεζην ζα ήηαλ γηα ηνπο άιινπο, 
θαη επζύο ζα ην απέξξηπηαλ ρσξίο λα ζθνηηζηνύλ, 
γη απηό πεξηνξίδνκε καδί κ΄ όινπο ηνπο άιινπο 
λα γξάθσ πξάγκαηα θνηλά π’ όινη θαηαλννύλ. 
 
Έηζη ηα πνηήκαηα απηά πνπ κε εθπξνζσπνύλε 
ηα ιεσ από κέζα κνπ ρσξίο λα αθνπζηνύλ, 
ηα αηζζάλνκαη ηα ραίξνκαη θαη κε επραξηζηνύλε 
θη νη άιινη όινη γύξσ κνπ δελ κε ακθηζβεηνύλ. 
 
κσο ζα έιζεη κηα ζηηγκή πνπ ζ’ επαλαζηαηήζσ 
θαη ην θαβνύθη κνπ απηό ζα ζπάζσ θαη ζα βγσ, 
θαη έλα θαηλνύξγην ιάβαξν ζηελ πνίεζε ζα ζηήζσ 
θαη ζ΄ όζνπο κε απνδερζνύλ πνιιά ζα ΄ρσ λα πσ. 
 
ηόρνο δελ ζα ‘λε ε ινγηθή αιιά ηα ζπλαηζζήκαηα 
πνπ νη άλζξσπνη ζα ληώζνπλε ρσξίο λα εμεγνύλ, 
γηαηί κε κόλν ινγηθή αιιά ρσξίο αηζζήκαηα 
ζα είλαη ζιηβεξή ε δσή πνπ νη άλζξσπνη ζα δνπλ. 

 
 
 

 
Μνπ θξαηά ζπληξνθηά 
θη έρεη ηελ νκνξθηά ηνπ, 
δελ δεηάεη ιεπηά 
θη έρεη γνύλα δηθηά ηνπ. 
 
Θα ηνπ βξσ ζπληξνθηά 
κηα γαηνύια σξαία, 
γηα λα θάλεη κηθξά 
θαη λα έρεη παξέα. 
 
Αλ κπνξνύζα θη εγώ 
λα βξσ ηέηνηα παξέα, 
πνπ λα ηελ αγαπώ 
θαη λα δνύκε σξαία. 

 



26. Ο πςειόο ζηόρνο ηνπ πνηεηή 
 
Δηο ην κπαιό ηνπ πνηεηή 
ζπκβαίλεη θάηη κηα ζηηγκή 
θη όια κε κέηξν ηα θνηηάδεη 
θη όι’ έκκεηξα ηα παξνπζηάδεη. 
 
Μηιάεη γηα δέληξα θαη πνπιηά 
γηα ηελ γιπθηά ηνπο ηελ ιαιηά, 
θαη γηα θνπάδηα πνπ βνζθνύλε 
θαη θνπειηέο πνπ ηξαγνπδνύλε. 
 
Μηιάεη γηα γάξγαξα λεξά 
γηα ρσξηνπδάθηα θαη βνπλά, 
γηα θαζαξέο αθξνγηαιηέο  
θαη γηα ειηόινπζηεο αθηέο. 
 
Μηιάεη γηα λύρηεο κε θεγγάξη 
πνπ ην κπαιό ζνπ έρνπλ πάξεη, 
θαη γηα θαληάδεο ζηα ζνθάθηα 
γηα εξσηεπκέλα δεπγαξάθηα. 
 
Γηα αγθαιηέο θαη γηα θηιηά 
πνπ λα θξαηνύλ παληνηηλά, 
γηα έξσηεο πνπ δελ ηειεηώλνπλ 
θαη γηα αγάπεο πνπ ζε ιηώλνπλ. 
 
Δγώ όκσο ζέισ θάηη άιιν 
πνπλ πην βαζύ θαη πην κεγάιν, 
λα γξάςσ ην παξάπνλν κνπ 
πνπ δελ είλαη κόλν δηθό κνπ. 

 
 

27. Ο πήγαζνο ηεο θαληαζίαο κνπ 
 
ηεο θαληαζίαο κνπ ηνλ πήγαζν θαβάια 
ειεύζεξνο πεηώ θαη όπνπ ζέισ πάσ, 
θαη θάλσ έηζη ηα ηαμίδηα ηα κεγάια 
ζε άιια κέξε εμσηηθά πνπ αγαπάσ. 
 
Δθεί ην δίθαην θη ε αγάπε θπβεξλνύλε 
θαη νη αηώληεο αμίεο βαζηιεύνπλ, 
θαη όινη έρνπλε όηη επηζπκνύλε 
θαη ηα θαιά πνπ έρνπλ άιινη δελ δειεύνπλ. 
 
Άλζξσπνη όκνξθνη, απινί, θαινζπλάηνη 
ζε ππνδέρνληαη θαη ζνπ πξνζθέξνπλ δώξα, 
ζε ζπληξνθεύνπλε κ΄ επγέλεηα γεκάηνη 
θαη ζε γπξίδνπλε παληνύ ζ΄ όιε ηε ρώξα. 

 

 
 

Να πσ γηα ό,ηη καο πνλάεη 
καο ελνριεί καο ηπξαλλάεη, 
ηελ άξξσζηε καο θνηλσλία  
θαη ηνπ θησρνύ ηελ δπζηπρία. 
 
Γηα ιάζε ζηε δσή πνπ δνύκε 
θαη άζθνπα ηελ ζπαηαινύκε, 
εγθιήκαηα θαη αδηθίεο, 
ηα κίζε καο θαη ηηο θαθίεο. 
 
Να πσ γηα πόλν θαη γηα ιύπε, 
γηα ηελ ζπκπόληα πνπ καο ιείπεη, 
γηα ηνλ κεγάιν εγσηζκό καο, 
ηνλ ζπλερή αληαγσληζκό καο. 
 
Σελ εθκεηάιιεπζε ιαώλ, 
ησλ ιίγσλ επί ησλ πνιιώλ, 
θαηαπηέζεηο θαη αδηθίεο, 
ζε έζλε θαη ζε θνηλσλίεο. 
 
Θα ήζεια λα βξσ ηνλ ηξόπν 
όια απηά λα δηνξζσζνύλε, 
θη όινη λα κπαίλακε ζηνλ θόπν 
λα δξάζνπκε γηα λα ζσζνύκε. 
 
Να γίλεη ε γε νλεηξεκέλε, 
λα ‘ρεη εηξήλε θαη αξκνλία, 
λα επηθξαηεί ζηελ νηθνπκέλε 
ραξά, αγάπε θη επηπρία. 
 

 
 
 

Μηα ρώξα όκνξθε, παξζέλα, κπξσκέλε 
πνπ ιεο θη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αθνπκπήζεη, 
θαη πνπ εζέλαλε ζαξξείο πσο πεξηκέλεη 
κε ηελ απόθνζκε νκνξθηά ηεο λα γεκίζεη. 
 
Σξαγνύδηα αθνύγνληαη γιπθά πνπ ζε κεζνύλε 
κε ιόγηα ήξεκα, κ΄ αγάπε θαη ζηνξγή, 
θνπέιεο όκνξθεο γιπθά ζνπ ηξαγνπδνύλε 
θηζάξεο παίδνπλε νπξάληα κνπζηθή. 
 
ε ηέηνηα ρώξα ζέισ κόληκα λα κέλσ 
γη απηό ζην μύπλην κνπ ηελ ςάρλσ ηελ δεηώ. 
Δίλ’ ε παηξίδα κνπ σξαία θαη πξνζκέλσ 
λα λαη θη νη άλζξσπνη όπσο ηνπο ζέισ εγώ. 

 



28. Χξόλνπ θείδνπ 
 
Κάζε κέξα πνπ πεξλάεη 
ρξόλνο ράλεηαη θαη πάεη, 
ρξόλνο πνπ δελ επηζηξέθεη 
θαη πνπ βηάδεηαη θαη ηξέρεη. 
 
Αλ δελ ηνλ αμηνπνηήζεηο, 
ηόηε ζα κεηαλνήζεηο 
θαη πνηέ δελ ζα πξνθηάζεηο 
όπνπ ήζειεο λα θηάζεηο. 
 
Κάζε ώξα πνπλ’ ρακέλε 
από ζέλα είλαη θιεκκέλε, 
γη απηό δήζε ηελ ζσζηά 
θαη αθνζηώζνπ ζηε δνπιεηά. 
 
Σνλ εαπηό ζνπ λα κνξθώζεηο, 
πάξε γλώζεηο θη εκπεηξίεο, 
ηνλ ζθνπό λα δηακνξθώζεηο 
κελ αθήλεηο επθαηξίεο. 
 
Κάζε πξάγκα ζηνλ θαηξό ηνπ 
πάληα πξέπεη λα ην θάλεηο, 
γηαηί αλ ράζεηο ηνλ ξπζκό ηνπ 
ηόηε πηα δελ ζα πξνθάλεηο. 
 
Καη επεηδή είλ’ ν ρξόλνο ρξήκα 
ζσζηά λα ηνλ δηαρεηξηζηείο, 
λ’ ακειήζεηο ζα ΄λαη θξίκα 
γηαηί αλ ηνλ ράζεηο ζα ραζείο. 

 
 
 

29. Αζθήζεηο επί ράξηνπ 
 
Σηο ειεύζεξεο κνπ ώξεο 
αλ ζηελ ζάιαζζα δελ πάσ, 
ή κε κηα θαιή παξέα 
δελ βγσ έμσ γηα λα θασ, 
 
θάζνκαη θαη αλαιύσ 
θαη πξνβιήκαηα επηιύσ, 
ζθέπηνκαη θαη ηα ζρεδηάδσ 
θαη γξαπηά πξνεηνηκάδσ. 
 
Έηζη έγξαςα κηα γιώζζα 
πνπ ΄λε απιή θαη πξαθηηθή 
θαη πξνβιήκαηα άιια ηόζα 
έρσ ιύζεη ζην ραξηί. 

 
 

ηηο ειεύζεξεο ζνπ ώξεο 
όρη κόλν δηαζθεδάζεηο, 
κ΄ αζρνιίεο θεξδνθόξεο 
γέκηζέ ηεο κελ ηηο ράζεηο. 
 
πλεηά αλ ελεξγήζεηο 
θαη αλ ηα πξνγξακκαηίζεηο, 
όια ζα ηα ζπληνλίζεηο 
θαη ζα ηα πξαγκαηνπνηήζεηο. 
 
Κη ό,ηη ζηόρνπο έρεηο βάιεη 
ζα ηνπο δεηο λα εθηεινύληαη, 
θαη κε ζαπκαζκό νη άιινη 
ζα ζειαλ λα ζε κηκνύληαη. 
 
Καη έηζη όηαλ πηα γεξάζεηο 
θαη ηη έθαλεο ζπκάζαη, 
ηε δσή ζνπ ζα ζαπκάζεηο 
θαη γαιήληα ζα θνηκάζαη. 
 
Αιι’ αλ ηίπνηε δελ θάλεηο 
θαη ηνλ ρξόλν ζνπ πεηάο, 
ηόηε γέξνο όηαλ θηάλεηο 
ην θεθάιη ζα ρηππάο. 
 
Γη απηό άξρηζε από ηώξα 
θαη κε πξόγξακκα ζσζηό, 
λα αμηνπνηείο ηελ ώξα 
θαη επέκελε ζ΄ απηό. 

 
 
 
 
 

Θα ΄ηαλε πνιύ σξαίν 
όια απηά λα εθαξκνζηνύλ, 
αιιά μέξσ θη είλ΄ κνηξαίν 
πσο ζα θαηαρσληαζηνύλ. 
 
Θα ‘ζεια λα ΄ρα σζηόζν 
ρξήκαηα θαη εμνπζία, 
όια απηά λα εθαξκόζσ 
λα βνεζήζνπλ ζηελ νπζία. 
 
Ίζσο θάπνηε μππλήζνπλ 
νη ζνθνί θαη ηζρπξνί, 
ηα πξνβιήκαηα λα ιύζνπλ 
γηαηί έρνπκε πληγεί. 



30. Μηα λέα Ειιεληθή γιώζζα 
 
πλήζσο ζθέςεηο κε ηαξάδνπλ 
πνπ ζην κπαιό κνπ σξηκάδνπλ, 
κε ζζέλνο ηηο ππνζηεξίδσ, 
θαη ηνπο γλσζηνύο πξνβιεκαηίδσ. 
 
Με ελδηαθέξνλ εμεηάδσ 
ό,ηη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, 
ην αλαιύσ, ην ζρεδηάδσ, 
θηίδσ ζεκέιηα γεξά. 
 
Απηό έθαλα θαη κε ηελ γιώζζα 
ηεο ρώξαο ηελ Διιεληθή, 
πνπ πιενλεθηήκαηα ‘ρεη ηόζα, 
κα όκσο δε κ’ ηθαλνπνηεί. 
 
Πξέπεη πνιύ λ’ απινπνηεζεί 
ώζη' εύθνια λα ηελ καζαίλνπλ, 
αιιά θαη λα εκπινπηηζζεί 
κε λέεο έλλνηεο πνπ βγαίλνπλ. 
 
Μόλν ηα γξάκκαηα λα έρεη, 
ηα όζα αλαγθαία πξέπεη, 
θαη όζ’ αληηζηνηρνύλ ζε θζόγγνπο 
θαη λα κελ έρεη θαη δηθζόγγνπο. 
 
Γξακκαηηθή λα έρεη απιή 
όπσο έρεη θη ε Αγγιηθή, 
λα κελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, 
αλσκαιίεο, ζπλαηξέζεηο. 

 
 

31. Πνηεηηθόο νίζηξνο 
 
ηε πνίεζε κνπ απνξξνθεκέλνο 
όια κνπ ηα πξνβιήκαηα μερλάσ, 
θαη από ηνλ νίζηξν κνπ ζπλεπαξκέλνο 
πνιύ ζπρλά εγώ ην μελπρηάσ. 
 
Αηζζάλνκαη όηη δσ απηά πνπ γξάθσ 
θαη κε ηελ θαληαζία κνπ πεηάσ, 
ζε ηόπνπο θαη επνρέο πνπ πεξηγξάθσ 
θαη από ηελ καγεία ηνπο κεζάσ. 
 
Θέισ θάηη δεκηνπξγηθό λα θάλσ 
πνπ θάπσο ηνπο αλζξώπνπο λα βνεζήζεη, 
λα έρεη κείλεη θη όηαλ πεζάλσ 
θη όζνη ην δνπλ λα ηνπο επραξηζηήζεη. 

 

 
 

Σα γξάκκαηα ζα ‘λε γξακκέο 
ζε ζέζεηο θαη ζε θαηεπζύλζεηο, 
πνπ ζέινπλ νη ππνινγηζηέο 
θη εύθνια ζα ηα ζπλεζίζεηο. 
 
Οη κνλνζύιιαβεο νη ιέμεηο 
είλαη ρηιηάδεο εθαηό, 
θη αλ απ΄ απηέο κόλν δηαιέμεηο 
έρεηο πεηύρεη ην ζθνπό. 
 
Έηζη δελ ζα ‘ρεη νξζνγξαθία 
θη ε πξνθνξά ηεο ζα ‘λαη απιή, 
ζα ηελ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία 
ρσξίο πνιιή γξακκαηηθή. 
 
Μα θαη ε αξηζκεηηθή ηεο  
ζα έρεη απινπνηεζεί, 
ζηα ζύκβνια θαη ζηε κνξθή ηεο 
γηα λα ‘λαη θαηαλνεηή. 
 
Μηα ηέηνηα γιώζζα εκπινπηηζκέλε 
κε ξίδεο θη από γιώζζεο άιιεο, 
ζα έζσδε ηελ νηθνπκέλε 
θη νη νηθνλνκίεο ζαλ’ κεγάιεο. 
 
Μα θακία γιώζζα δελ αξθεί 
ώζη' νη ιανί λα ελσζνύλε, 
ρξεηάδεηαη θαη θνηλή εζηθή 
γηα λα κπνξέζνπλ λα ηα βξνύλε. 
 

 
 
 

Γη απηό ηνλ ρξόλν κνπ ζ΄ αμηνπνηήζσ 
πηζηεύνληαο πσο ρξήζηκνο ζα γίλεη, 
θάηη ζηνλ άιιν θόζκν λα δσξίζσ  
πνπ ζέισ κε επηείθεηα λα θξίλεη. 
 
Μα ελώ ζέισ λα γξάθσ ηα σξαία 
πνπ έρνπλ γίλεη θαη πνπ ηα ζπκάκαη, 
ζπκβαίλνπλ γύξσ κνπ ηόζα ρπδαία 
πνπ ζθίγγνπλ ηελ ςπρή κνπ θαη ιππάκαη. 
 
Γη απηό γηα θείλα γξάθσ θαη θσλάδσ 
κήπσο κπνξέζνπκε θαη δηνξζσζνύκε, 
θαη ό,ηη θαθό ζπκβαίλεη θαπηεξηάδσ 
γηα λα ην ζβήζνπκε θαη λα ζσζνύκε. 

 



32. Σν αηώλην ειιεληθό πλεύκα 
 

Απ΄ ηνπ πνιηηηζκνύ ην ιίθλν εζύ μεθίλεζεο, 
ηεο γλώζεο θαη ηνπ πλεύκαηνο ην ζθήπηξν εμύςσζεο, 
ηεο ηζηνξίαο ηελ ραξαπγή εζύ αξρίλεζεο, 
θη επηζηήκε θη αξεηή ζηα νπξάληα αλύςσζεο. 
 
ε επηζηήκεο, έξεπλα, ηέρλεο, θηινζνθία, 
γίγαληεο απ΄ ηελ αξραηόηεηα αλέδεημεο, 
θαη ζηελ πνιηηηθή, ηελ αξεηή θαη ηελ αλδξεία, 
ηνλ δξόκν ζ’ όινπο ηνπο ιανύο εζύ ηνλ έδεημεο. 
 
Μ΄ ππέξνρα ζπγγξάκκαηα, έξγα θαη καξηπξίεο 
ηελ νηθνπκέλε θώηηζεο λα βγεη απ΄ ηα ζθνηάδηα, 
θαη κε ηδέεο θσηεηλέο θαη λέεο ζεσξίεο  
ηελ επηζηήκε γέκηζεο πνπ ‘ηαλ σο ηόηε άδεηα. 
 
Καη αξεηή εδίδαμεο, εππξέπεηα θαη ήζνο 
θη αγώλεο θαζηέξσζεο ηνπο Οιπκπηαθνύο, 
θη ε ξώκε θη ε αλδξεία ζνπ έγηλαλ έλαο κύζνο 
πνπ κέρξη ηώξα γαινπρεί αλζξώπνπο θαη ιανύο. 
 
Σν πλεύκα ην αζάλαην αο έιζεη πάιη ηώξα 
θη όινπο ηνπο Νενέιιελεο λα βξεη λα καο θσηίζεη, 
λα ιάκςεη θαη λα δηαδνζεί ζ΄ νιόθιεξε ηελ ρώξα, 
κήπσο απ΄ ηνλ ύπλν καο κπνξεί λα καο μππλήζεη. 
 
Ωο πόηε ζα πξνζκέλνπκε νη ρξόλνη απηνί λα ξζνύλε, 
λα πάςνπλε νη έξηδεο θαη όινη λα κνληάζνπλ, 
θαη όια ηα ειαηηώκαηα πνπ ‘ρνπλ λα απαξλεζνύλε 
θαη ςεύηεο, θιέθηεο, πνλεξνί λα αιιάμνπλ θαη λ’ αγηάζνπλ. 
 
Κη όιε ε εμππλάδα καο λα δηνρεηεπζεί, 
γηα ην θαιό ηεο ρώξαο καο θαη όρη γηα απάηεο, 
θη ν βίνο ν δεκόζηνο ζσζηά λ’ νξγαλσζεί 
θαη λα κελ ρξεηαδόκαζηε ησλ ηζρπξώλ ηηο πιάηεο. 
 
Σόηε κηα λέα επνρή ζ΄ αλζίζεη ζηελ Διιάδα 
θαη κόξθσζε θαη αξεηή ην πλεύκα καο ζα δώζεη, 
θαη ζα μππλήζεη ηνπο ιανύο πνπ δνύλε ζηε δαιάδα 
θη όιε ηελ αλζξσπόηεηα ζ’ ελώζεη θαη ζα ζώζεη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.Ο νλεηξεκέλνο θόζκνο ηνπ κέιινληνο  
 
Έλα ζπνπδαίν  όλεηξν απηέο ηηο λύρηεο βιέπσ 
πνπ κε γεκίδεη μαθληθά ειπίδα θαη αγσλία, 
ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε καο κεο η’ όλεηξν πξνβιέπσ 
πνπ ‘λαη γεκάην ζαύκαηα απ΄ ηελ ηερλνινγία. 
 
Ο έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνύ έρεη γεληθεπζεί 
θαη έηζη δνπλ νη άλζξσπνη κε άλεζε σξαία, 
θαη όινη έρνπλ άθζνλε θη πγηεηλή ηξνθή 
θαη νη αξξώζηηεο πάςαλε κε θάξκαθα ζπνπδαία. 
 
Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη είλαη πηα θαζαξή 
κε ππξακίδεο πνπ γπξλνύλ όπσο ζηελ Αηιαληίδα, 
κε ειεθηξόιπζε λεξνύ ην θαύζηκν ζα βγεη 
θη έηζη ην ζεξκνθήπην δελ ζα ‘λαη πηα παγίδα. 

 
Μα ηώξα θη νη κεηαθνξέο γίλαλ πνιύ απιέο, 
άλζξσπνη δηαθηηλίδνληαη ζε πόιεηο θαη ζε θξάηε, 
ηειέθσλα θαη ηξάπεδεο γίλαλ πνιύ θζελέο, 
άπιν ρξήκα άθζνλν κπνξεί ν θαζείο λα εηζπξάηηεη. 
 
Ρνκπόη αλαιακβάλνπλε ηηο άραξεο δνπιεηέο 
θη νη άλζξσπνη όιεο απηέο κπνξνύλ λα απνθύγνπλ, 
θαη δηαθνπέο παξέρνληαη όιεο ηηο επνρέο, 
απ΄ ηε ξνπηίλα ηελ πνιιή γηα ιίγν λα μεθύγνπλ. 
 
κσο εθεί νη άλζξσπνη δελ θαίλνληαη επηπρείο 
θαη ηξέρνπλε νιόγπξα ζαλ λα ‘λαη θνπξδηζκέλνη, 
ηνπο άιινπο ζπλαλζξώπνπο  ηνπ δελ ζθέπηεηαη θαλείο 
θαη κνλάρα δνπιεύνπλε θαη είλαη αγρσκέλνη. 
 
Ζ κνλαμηά ηνπο γίλεηαη κηα κέξα θαζεζηώο, 
θαη ε αγάπε κέζα ηνπο πνηέ δελ πεξηζζεύεη 
ε νηθνγέλεηα έπαςε λα ππάξρεη ζαλ ζεζκόο 
θαη ν θαζέλαο κνλαρόο ιίγε ραξά γπξεύεη. 
 
ε ηέηνην θόζκν απάλζξσπν δελ ζα ‘ζεια λα δσ 
θη αο έρσ όια ηα άιια κνπ πξνβιήκαηα ιπκέλα,  
ηνλ θόζκν ηνλ αλζξώπηλν πνπ έρσ πξνηηκώ 
θη αο είλαη δύζθνινο πνιύ, ηδηαίηεξα γηα κέλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. Όκνξθνο θόζκνο καγηθόο 
 
Οη άλζξσπνη εδώ πνπ δνύλε 
ζέινπλ σξαία λα πεξλνύλε, 
πνιιά ιεπηά λα απνθηνύλε, 
ρσξίο πνιύ λα θνπξαζηνύλε. 
 
Καη κε απάηε έρνπλ κάζεη  
ηνπο δηπιαλνύο ηνπο λα γειάλε. 
ηήλνπλε θόιπα θη απ΄ ηα ιάζε 
ησλ άιισλ ηα νηθνλνκάλε.  
 
Σν ιάδσκα ην αθνινπζνύλε 
λα γίλεηαη ε δνπιεηά ηνπο ηέιεηα, 
θαη απηνί πνπ απ’ ηηο κίδεο δνύλε 
ηα θνπθνπιώλνπλ ζηελ εληέιεηα.  
 
Απηνί πνπ πξντόληα βγάδνπλ  
όπσο κπνξνύλε ηα λνζεύνπλ, 
έηζη ην θόζηνο θαηεβάδνπλ 
θαη όιν ηνλ θόζκν θνξντδεύνπλ. 
 
Κη νη έκπνξνη πνπ ηα ιαλζάξνπλ 
θαη ζνπ θνιιάλε ζαλ ηηο βδέιιεο, 
άιια άλη’ άιισλ ζνπ παζάξνπλ, 
ζνπ δίδνπλ θύθηα γηα θνξδέιεο. 
 
Κη όζνη κε ην δεκόζην έρνπλ 
πξνκήζεηεο θαη εξγνιαβίεο, 
πνηέ δελ ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ, 
έρνπλ ηηο offshore εηαηξείεο. 

 
 

35. Πνιηηηθόο ζα πεη : 
 
Πνιηηηθόο ζα πεη λα μέξεηο 
η΄ αδύλαηα λα θαηαθέξεηο, 
θαη ππνζρέζεηο λα κνηξάδεηο 
θη όινπο λα ηνπο παξακπζηάδεηο. 
 
Ρνπζθέηηα λα κπνξείο λα θάλεηο 
κα ζθάλδαια λα απνθεύγεηο, 
θαη λα δεηάο θαη λα ηα πηάλεηο 
θαη κπνλακάδεο λα καδεύεηο. 
 
Πνιηηηθόο ζα πεη λα δίλεηο 
πύξηλεο κάρεο ζηε βνπιή, 
κα ζηε ζπλέρεηα λα πξνηείλεηο 
όζα ζνπ ιελ’ νη ηζρπξνί. 

 

 
 

Κη ε εθνξία πειαγώλεη 
θη έρεη παξάζπξα πνιιά, 
θαη πνιύο θόζκνο ηελ γιηηώλεη, 
ή ηελ ιαδώλεη γηα θαιά. 
 
Καη όζνη ιίγν ρξήκα βγάδνπλ 
ζε καγαδηά ζηηο ζπλνηθίεο, 
ζα πξέπεη πηα λα ην κνηξάδνπλ 
κε ηνύο πξνζηάηεο θαη καθίεο. 
 
Κη όζνη δελ ζέινπλ λα δνπιέςνπλ 
δελ πξέπεη λα ζηελαρσξηνύληαη, 
θάπνηνλ ζα θιέςνπλ, ζα ιεζηέςνπλ 
θαη όια έηζη ηαθηνπνηνύληαη. 
 
Καη θάζε θαξπδηάο θαξύδη 
έρεη ηνλ ηόπν καο γεκίζεη, 
θη έηζη δελ μέξνπκε θη νη ίδηνη, 
δνύκε ζ΄ αλαηνιή ή δύζε ; 
 
ην θόζκν απηό πξέπεη λα δνύλε 
θαη λα πξνθόπηνπλ ηα παηδηά καο, 
λα κνξθσζνύλ θαη λ’ εζηζηνύλε 
γηα λα πξννδεύζεη ε γεληά καο. 
 
ηνλ καγηθό θόζκν πνπ δνύκε 
πνπ καο πξνζθέξεη ό,ηη πνζνύκε, 
κε μελνηαζηά αο θνηκεζνύκε 
ην κέιινλ καο λ’ νλεηξεπηνύκε. 

 
 
 
 

Πξηλ απ΄ ηηο εθινγέο λα ηξέρεηο 
θαη νπαδνύο λα θπλεγάο, 
θη όηαλ ηελ ςήθν ηνπο πηα έρεηο 
ηόηε ηνπο θηύλεηο, ηνπο μερλάο. 
 
Πνιηηηθόο ζα πεη λα μέξεηο 
ηε ρώξα ζνπ λα θπβεξλάο, 
ώζηε πνιιά ιεπηά λα θέξεηο 
ζηνπο ζπγγελείο πνπ αγαπάο. 
 
Καη όιν πίζσ ηνπ λα ηξέρεηο 
όπνπ πεγαίλεη ν αξρεγόο, 
ζηα όπα-όπα λα ηνλ έρεηο 
κήπσο θαη γίλεηο ππνπξγόο. 

 



36. ηακαηώληαο ηελ θαηαζηξνθή 
 
Ο θόζκνο καο ζηελ αλαξρία ηείλεη 
θαη πξέπεη γξήγνξα λ’ απινπζηεπζεί, 
γηαηί αλ θάπνην ιάζνο θάπνπ γίλεη 
θαηαζηξνθή κεγάιε ζα ζπκβεί. 
 
Οη αλάγθεο καο ζε ελέξγεηα κεγάιεο 
θαη κεγαιώλνπλ θάζε κέξα πην πνιύ, 
θαη όηαλ πεγέο δελ ζα ππάξρνπλ άιιεο 
ζα επηζηξέςνπκε ζηελ ιίζηλε επνρή. 
 
Σα όπια ηειεηνπνηνύληαη θαη πιεζαίλνπλ 
θαη ίζσο θάπνηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, 
ζα δνύκε ηόη’ αλζξώπνπο λα πεζαίλνπλ 
θαηά ρηιηάδεο θαη νη πόιεηο ζα ραζνύλ. 
 
Σα ηξόθηκα καο ζπλερώο ζα ιηγνζηεύνπλ 
θαζώο πιεζαίλνπκε ελώ είκαζηε πνιινί, 
θαη νη αζζέλεηεο ζπλέρεηα ζα πιεζαίλνπλ 
θαζώο κνιύλνπκε ηελ θύζε πην πνιύ. 
 
Μα θαη ε εγθιεκαηηθόηεηα απμάλεη  
θαζώο νη αλάγθεο δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλε, 
αιιά θη δηαθζνξά ζε όια πιένλ θηάλεη 
θαη δελ κπνξνύλε νη πνιινί λα θπιαρηνύλε. 
 
Καη ό,ηη ζήκεξα αζθόπσο ζπαηαινύκε 
δελ καο αλήθεη, απ΄ ηνπο άιινπο ην ζηεξνύκε, 
π’ απηνί ην ρξεηάδνληαη θη έηζη ηνπο αδηθνύκε 
θαη αληζόηεηεο θαη κίζε δεκηνπξγνύκε. 
 
Γη απηό αο αιιάμνπκε ζηόρνπο θαη λννηξνπία 
ηελ θνηλσλία καο λα θηηάμνπκε ζσζηή, 
πξνηνύ ε δσή καο θαηαληήζεη ηξαγσδία 
θαη θαηαζηξέςνπκε ηελ όκνξθε καο γε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

37. Ο σξαίνο καο πιαλήηεο πνπ πεζαίλεη 
 
ηνλ όκνξθν γαιάδην καο πιαλήηε όπνπ δνύκε 
πνπ ηνλ ζαπκάδεη θαη επινγεί όιε ε νηθνπκέλε, 
δηόινπ δελ ηνλ πξνζέρνπκε θαη ηνλ παξακεινύκε, 
γνξγά ηνλ θαηαζηξέθνπκε θαη ηίπνηε δελ κέλεη. 
 
Ο πιεζπζκόο ηνπ ζήκεξα απμάλεηαη ζπλέρεηα 
σζόηνπ ν πνιηηηζκόο γνξγά λα θαηαξξεύζεη, 
θη ν θόζκνο όινο ζα βξεζεί ζε πείλα θαη ζ΄ αλέρεηα, 
αθνύ ε γε δελ ζα κπνξεί ζην ηέινο λα ηνλ ζξέςεη. 
 
Μα θη αλ αθόκε ηειηθά νη γελλήζεηο ειεγρζνύλε  
κε πξόγξακκα, κε πόιεκν, ή κε θαηαζηξνθέο, 
από αζζέλεηεο θαη ιηκό πάιη δελ ζα ζσζνύκε, 
γηαηί ζα έρνπλ κνιπλζεί όιεο καο νη ηξνθέο. 
 
Αιόγηζηα ελέξγεηα θαη ύιεο ζπαηαινύκε, 
θπηείεο θαηαζηξέθνπκε θαη δώα θαη πηελά, 
ζθνππίδηα δειεηήξηα ζηε θύζε ηα πεηνύκε 
θαη ζπλερώο κνιύλνπκε εδάθε θαη λεξά. 
 
Αιιά θαη ηελ αηκόζθαηξα όπνπ καο πξνζηαηεύεη 
θη απηή ηελ θαηαζηξέθνπκε κ’ απόβιεηα πνιιά, 
θη ν αέξαο π΄ αλαπλένπκε αξξώζηηα ζα καο θέξεη 
θη ν ήιηνο γίλεηαη ερζξόο ζ΄ όια ηα δσληαλά. 
 
Κη όια απηά γηαηί πνιιά ζέινπκε λα θεξδίδνπκε 
αλάπηπμε αιόγηζηε άιιν πηα δελ αληέρνπκε, 
θξαγκό πξέπεη λα βάινπκε θαη λα πξνπαγαλδίδνπκε, 
πσο πξέπεη λα πξνζέρνπκε αλ ζέινπκε λα έρνπκε. 
 
Κη αθόκε αλ ηε γιηηώζνπκε ζε ηνύηε ηελ γεληά καο, 
κηα πνπ ζα επηβηώζνπκε εκείο θνπηζά ζηξαβά, 
πξέπεη θαη λα ζθεπηόκαζηε ιηγάθη ηα παηδηά καο 
θαη πνηα είλ’ ε θιεξνλνκηά π΄ αθήλνπκε ζ΄ απηά. 
 
Πξέπεη ινηπόλ, ζπλαγεξκνύ ζεηξήλεο λ΄ αθνπζηνύλε 
θη από ηνλ ύπλν ηνλ βαζύ γνξγά λ’ αθππληζηνύκε, 
θαη όινη νη θαλνληζκνί πηζηά λ’ εθαξκνζηνύλε, 
γηαηί γε άιιε ζαλ απηή δελ έρεη λα θξπθηνύκε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Οη ηζρπξνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 
 
Βιέπσ όια όζα γύξσ κνπ ζπκβαίλνπλ 
θη απειπηζία καύξε κε ηπιίγεη, 
κα νη άλζξσπνη δελ κε θαηαιαβαίλνπλ 
θη ε έλλνηα κνπ πνηέ δελ ζα κνπ θύγεη. 
 
Από παιηά νη άλζξσπνη γηα λα επηβιεζνύλε, 
είραλε όπια θαη ζηξαηνύο θαη θάλαλ ζπκκαρίεο, 
θαη κ΄ όια απηά άιινπο ιανύο ζειαλ λα θαηαθηνύλε 
θη έηζη δεκηνπξγνύζαλε κεγάιεο δπλαζηείεο. 
 
Σώξα π’ όινη νη άλζξσπνη έγηλαλ πξννδεπκέλνη, 
αιιάμαλε ηα κέζα ηνπο κα όρη θη νη ζθνπνί ηνπο, 
ζηελ παγθνζκηνπνίεζε βξεζήθακε κπιεγκέλνη 
θαη κε ηνλ πινύην ηώξα πηα έρνπλ ηελ δύλακή ηνπο. 
 
Έηζη ηα λέα όπια ηνπο είλαη πηα ηα ιεθηά ηνπο, 
πνπ ιίγνη ηα καδεύνπλε θη εκάο καο εμνπζηάδνπλ, 
ελώ νη πνιινί ράλνπλε πηα θαη ηα ππάξρνληα ηνπο, 
πνπ νη ιίγνη λα η’ αξπάμνπλε θαζόινπ δελ δηζηάδνπλ. 
 
Έηζη ην πνηνο ζα θπβεξλά εθείλνη επηιέγνπλ 
γηα λα ΄λαη πάληα ζύκθσλνο κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο, 
θαη θαλνλίδνπλε απηά πνπ νη εθεκεξίδεο ιέγνπλ, 
αθόκε θαη νη δηθαζηέο πάλε κε ηα λεξά ηνπο. 
 
Αιι’ ν ιαόο έρεη αξρίζεη λα μππλάεη 
θαη αληηδξάεη θαη ην δίθαην ζα δεηήζεη, 
απηή ε θαηάζηαζε πηα άιιν δελ ζα πάεη 
γηαηί ν θόζκνο όινο έρεη αγαλαθηήζεη. 
 
Ζγέηεο πξέπεη λα βξεζνύλε θσηηζκέλνη 
ηα έζνδα πην δίθαηα λα κνηξάζνπλ, 
ώζηε λα είλαη όινη επραξηζηεκέλνη 
πξνηνύ κεγάιεο ηαξαρέο μεζπάζνπλ. 
 
Κη όζνη κεγάιν πινύην θη εμνπζία έρνπλ, 
πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θαηαιάβνπλ 
όηη νη άιινη γηα πνιύ δελ ηνπο αληέρνπλ, 
γη απηό πξέπεη λα ζπεύζνπλ λα πξνιάβνπλ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

39. Κη ν θιήξνο έπεζε ζηνλ θιήξν 
 
Έλαο έμππλνο ιερξίηεο 
έγηλε αξρηκαλδξίηεο, 
θη έλαο πνλεξόο πνιίηεο 
έγηλε κεηξνπνιίηεο. 
 
Αιιά ν αξρηκαλδξίηεο 
απεδείρζε ισπνδύηεο, 
θαη ζηα αξραία θαη ζηα λέα 
θαη έρεη θαη θαιή παξέα. 
 
Γηθαζηέο πνιινύο γλσξίδεη 
θη ππνζέζεηο θαλνλίδεη, 
θαη ιεθηά πνιιά εηζπξάηηεη  
γηα ό,ηη ιέεη θη ό,ηη πξάηηεη. 
 
Καη θνκπίλεο νξγαλώλεη 
θη ν θνζκάθεο ηα πιεξώλεη, 
ν ππεξάλσ ππνςίαο 
άλζξσπνο ηεο εθθιεζίαο. 
 
Αιιά θη ν κεηξνπνιίηεο 
έρεη θίιν πνπ είλ΄ αιήηεο 
θαη καδί ηνπ μελπρηάεη 
θαη πνιύ θαιά πεξλάεη. 
 
Καη ιεθηά πνιιά καδεύεη 
πνπ νη πηζηνί ηνπ παξαδίδνπλ, 
θαη έηζη απ΄ ηνπο θησρνύο ηα θιέβεη 
πνπ νη πηζηνί γη απηνύο ηα δίδνπλ. 
 
Κη όηαλ ηνλ αλαθαιύςνπλ 
θαη ηνλ θάλνπλ ηζαθσηό, 
πξνζπαζνύλ λα ηνλ θαιύςνπλ 
νη κεηέρνληεο ζ΄ απηό. 
 
Σέηνην πξόβιεκα κεγάιν 
ε εθθιεζία καο λα ιύζεη, 
θη ν αξρεγόο ηεο δίρσο άιιν 
ηνπο θαθνύο λα θαηαξγήζεη. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. Οη εληηκόηαηνη θίινη κνπ 
 
ηηο παξαιίεο πνπ ΄ρνπλ ζέα 
παιάηηα θηίδνπλε σξαία 
όζνη έρνπλε πνιιά ιεπηά 
θαη δνπλ ζηε ζάιαζζα θνληά. 
 
Μέζα ζηα πινύηε θνιπκπάλε 
θαη κεο ζηελ ζάιαζζα βνπηάλε, 
γηα λα μεπιύλνπλ ηηο απάηεο 
π’ νη πξάμεηο ηνπο είλαη γεκάηεο. 
 
Καη θαιεζκέλνπο πάληα έρνπλ 
γηαηί κνλάρνη δελ αληέρνπλ. 
Θέινπλε λα ηνπο  ιηβαλίδνπλ, 
κα από ηξόπνπο δελ γλσξίδνπλ. 
 
Οη πάληεο ηνπο παξαθαινύλε 
θαη όιν θάηη ηνπο δεηνύλε, 
γηα λα ηνπο θάλνπλ θάπνηεο ράξεο 
γηα άξεο, κάξεο, θνπθνπλάξεο. 
 
,ηη ζειήζνπλ η΄ αγνξάδνπλ 
θαη ηα ιεθηά δελ ινγαξηάδνπλ, 
θαη όηαλ βξίζθνπλ δπζθνιίεο 
ην ξίρλνπλ ζηηο δσξνδνθίεο. 
 
Δηο ηα ιαδώκαηα είλαη άζζνη 
θαη όπνηνο ζε εμαγνξάζεη 
ζε έρεη πηα αηρκάισηό ηνπ, 
ώζπνπ λα γίλεη ην δηθό ηνπ. 
 
Καη άκα θάπνηνη ηνπο θνιιήζνπλ  
μέξνπλ πώο λα ηνπο ζπλεηίζνπλ, 
ηνπο κπξάβνπο ηνπο ζε λ’ ακνιήζνπλ 
θη όια ζα ηα μεθαζαξίζνπλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Φέξλνπλε όκνξθεο γπλαίθεο 
πνπ είλ΄ ραδνβηόιεο θαη κπεκπέθεο, 
θαη έηζη κ΄ απηέο γιεληνθνπάλε, 
κα θαη εθείλεο ηνπο καδάλε. 
 
Καη νη ζύδπγνη καδί πνπ δνύλε, 
ηα μέξνπλε κα δε κηινύλε, 
γηαηί αλ εθείλεο ηνπο ζηξηκώμνπλ 
ηόηε εθείλνη ζα ηηο δηώμνπλ. 
 
Καη ηα παηδηά ηνπο ηεκπειηάδνπλ 
θαη κε ηηο γθόκελεο πιαγηάδνπλ, 
θαη νύηε ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ 
κα νύηε θαη δνπιεηά λα πηάζνπλ. 
 
Καη όινη κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο 
ζε όια ηνύηα θαη ζε θείλα, 
θαη όζν γηα ηε κόξθσζε ηνπο 
παίξλνπλε δέθα ζηελ θνκπίλα. 
 
Σώξα όκσο ήξζε ε ζεηξά κνπ 
λα εμεγήζσ πσο ηνπο μέξσ, 
είλαη θη απηνί ζηε ζπληξνθηά κνπ 
όκσο θνληά ηνπο ππνθέξσ. 
 
Αιιά κε έρνπλε εζίζεη 
θη εγώ δελ ηνπο θξαηώ θαθία, 
γηαηί έηζη έρνπλ ζπλεζίζεη 
κόλ΄ ζηα ιεθηά δίδνπλ αμία. 
 
Ώζπνπ λα βξνύλε ηνλ ζσηήξα 
πνπ ζα ηαξάμεη ηα λεξά, 
γηα λα αιιάμνπλ ραξαθηήξα 
θαη λα μππλήζνπλ γηα θαιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ηελ επνρή καο νη Μεγάινη γίλαλ πάξα πνιινί. Δπίζεο νη αθόκε κεγαιύηεξνη νη Θενί είλαη θαη απηνί πνιινί. 
Αιιά θαη νη Μεγάινη Θενί δελ είλαη ιίγνη. Γηα λα πεξηνξίζσ ινηπόλ όζν γίλεηαη ηνλ αξηζκό ζ΄ αζρνιεζώ εδώ 
κε ηνπο Θεόξαηνπο Θενύο πνπ όκσο  θη απηνί πιεζαίλνπλ γη΄ απηό ζα αλαθεξζώ κόλν ζηηο εμήο 9 θαηεγνξίεο. 

 
41. Οη Θεόξαηνη Θενί είλ νη άιινη κνπ εαπηνί 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη νη άιινη κνπ εαπηνί, 
πνπ ζα ήζεια λα είκαη 
θαη πνπ θάλσ όηη είκαη, 
αιιά μέξσ όηη δελ είκαη. 
 
Δίλαη άλδξεο κε ζνθία 
πνπ αζπάδνληαη ηα ζεία. 
Θέινπλε λα βαζηιεύνπλ 
θαη ηνπο άιινπο ζπκβνπιεύνπλ 
κα ηνπο ίδηνπο θνξντδεύνπλ. 
 
Δίλαη άλδξεο κε αγάπε 
θαη αο θάλνπλ ηνλ ζαηξάπε, 
θαη ηνπο γύξσ ηνπο βνεζνύλ 
ηε γπλαίθα ηνπο αθνύλ 
θαη αο αιιάμνπλ αλ κπνξνύλ. 
 
ιν θάλνπλ εμππλάδεο 
θαη αζηεία ιελ ρηιηάδεο. 
Θέινπλ λα εληππσζηάζνπλ, 
θαη ηνπο άιινπο λα πιεζηάζνπλ 
κα ηνλ ρξόλν ηνπο ζα ράζνπλ. 

 
Σηο θνπέιεο ηηο σξαίεο 
θαη ηηο ζειπθέο παξέεο 
πάληα ηηο θαισζνξίδνπλ, 
ραίξνληαη λα ηηο γλσξίδνπλ 
θαη καδί ηνπο ζαιηαξίδνπλ. 
 
Σνπο αξέζεη λα θιεξηάξνπλ 
όζεο βιέπνπλ θαη γνπζηάξνπλ, 
αιιά ζηακαηνύλ εθεί 
θαη δελ θάλνπλ πξνθνπή 
γηαηί είλαη ληξνπαινί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Δίλαη αγύξηζηα θεθάιηα 
θαη παξ΄ όια ηνπο ηα ράιηα, 
άκα θάηη ζα ηνπο κπεη 
ζην κπαιό ή ζηελ ςπρή 
απνθιείεηαη λα βγεη. 
 
Βγάδνπλ ρξήκαηα αξθεηά 
δελ εξγάδνληαη ζθιεξά, 
ρίιηεο κπίδλεο θπλεγνύλ 
θη νξγαλώλνπλ θαη δεηνύλ, 
κα δελ ηηο πξαγκαηνπνηνύλ. 
 
,ηη ιείπεη θαη δελ ην ‘ρνπλ 
ην θαληάδνληαη πσο ην ‘ρνπλ, 
θη είλαη επραξηζηεκέλνη, 
ίζσο θαη επηπρηζκέλνη 
θη αο αηζζάλνληαη ξηγκέλνη. 
 
Κάπνη’ είλαη λεπξηαζκέλνη 
θαη απ΄ όια πηεζκέλνη, 
ην ζηνκάρη ηνπο γεκίδνπλ, 
από πείζκα μερεηιίδνπλ  
θαη ηνπο δηπιαλνύο ηνπο βξίδνπλ. 
 
Φίινη κα θαη ζπγγελείο 
θαη γλσζηνί ινγήο ινγήο 
όιν γύξσ ηνπο γπξλνύλε, 
θη ό,ηη ζέινπλε δεηνύλε 
θαη γθξηληάδνπλ θη απαηηνύλε. 
 
Οη θαιύηεξεο ζηηγκέο 
ζα ‘ξζνπλ θάπνηε θη απηέο. 
Σν θαπέιν ηνπο ζα πάξνπλ 
θαη ζηα πόδηα ζα ην βάινπλ 
θη έηζη η’ άρηη ηνπο ζα βγάινπλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42. Σν club ησλ κε πξνλνκηνύρσλ 
 
Πξάγκαηα κπνξνύλ λ΄ αξρίζνπλ 
πνπ κπνξνύλ λ’ εθαξκνζηνύλ, 
αιιά γηα λα πξνρσξήζνπλ 
πξέπεη λα νξγαλσζνύλ. 
 
Έλα club πξέπεη λ’ ηδξύζνπλ 
όινη νη κε πξνλνκηνύρνη, 
ώζηε λ’ αληηκεησπίζνπλ 
ηζρπξνύο πνπ ΄λαη ηηηινύρνη. 
 
ινη εθεί ζε λα γξαθηνύλε 
κ’ ειαρίζηε ζπλδξνκή, 
ώζηε λα πξνζηαηεπζνύλε 
θαη λα έρνπλε ππγκή. 
 
Σν κεγάιν ηνπο ην πιήζνο 
ζα ΄λαη ηόηε ε δύλακε ηνπο, 
νη απνθάζεηο ζα ΄ρνπλ ήζνο 
θαη ζα αθνύγεηαη ε θσλή ηνπο. 
 
Γηεζλέο πξέπεη λα γίλεη, 
ώζηε όινη νη ιανί 
λα κεηέρνπλ ζηελ επζύλε 
γηα ό,ηη απνθαζηζζεί. 
 
Μέζσ ηνπ internet κηινύλε 
θη νη νκάδεο ζ’ επηθνηλσλνύλε, 
ζα κπνξνύλ όκσο λα ςεθίδνπλ 
λα εθιέγνπλ θαη λα απνθαζίδνπλ. 

 
 
 

43. Είλαη κέληνξεο ζνθνί 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη κέληνξεο ζνθνί, 
από γλώζεηο μερεηιίδνπλ, 
ζεσξίεο μεθνπξλίδνπλ 
κα λα πξάμνπλ δελ γλσξίδνπλ. 
 
Θέινπλ λα θηινζνθνύλ 
θαη γηα όια λα κηινύλ, 
κα ζην βάζνο δελ ηνπο λνηάδεη 
αλ ν θόζκνο ηνπο πεηξάδεη 
θαη ηνπο θάλνπλε θαη ράδη. 
 
 

 
 

Κη άκεζα πηα ζα πξνσζνύλε 
ό,ηη νη πην πνιινί δεηήζνπλ, 
θη νη ιίγνη πηα δε ζα κπνξνύλε 
θαζόινπ λα ηνπο εκπνδίζνπλ. 
 
Καη θπβεξλήζεηο ζα επεξεάδνπλ  
θη άκα ρξεηαζηεί ζα ηηο αιιάδνπλ, 
θαη ζα παξέρνπλ πξνζηαζία 
από ηελ θάζ’ απζαηξεζία. 
 
Θα ‘ρνπλ βνπιεπηέο θαη απηνί 
πνπ νη πνιινί ζα ηνπο εθιέγνπλ, 
θαη έηζη νη λόκνη πηα ζσζηνί 
ηνπο πνιινύο ζα πξνζηαηεύνπλ. 
 
Μα θαη πξσζππνπξγνύο ζα βάινπλ 
πνπ ζα ‘λαη ηίκηνη θη εζηθνί 
θαη ζα κπνξνύλ λα επηβάινπλ 
κηα πην ζσζηή πνιηηηθή. 
 
Καη πνιέκνπο ζ΄ απνθεύγνπλ 
πνπ νη κεγάινη πξνθαινύλε, 
θη νη δηθηάηνξεο ζα θεύγνπλ 
θαη ζα ηξέρνπλ λα θξπθηνύλε. 
 
Έλα ηέηνην club αλ γίλεη 
ζα ‘λαη γη’ όινπο ζσηεξία, 
θαη ζα δνύκε κε γαιήλε  
ζε κη’ σξαία θνηλσλία. 

 
 
 
 
 
 
 

ια ιέλε πσο ηα μέξνπλ 
θαη ηηο γλώζεηο ηνπο πξνζθέξνπλ, 
θη αλ γηα θάηη δελ ζθακπάδνπλ 
δελ ην δείρλνπλ, ην ζθεπάδνπλ, 
ηελ ζπδήηεζε αιιάδνπλ. 
 
Σν «εγώ» ηνπο εθζεηάδνπλ  
θη όινπο ηνπο παξακπζηάδνπλ, 
γη απηό πάλε κε θακάξη 
θαλείο λα κελ ηνπο ζλνκπάξεη, 
κα ηνπο πήξακε ρακπάξη. 

 
 
 
 



44. Σν ήζνο έγηλε κύζνο 
 
Σν ήζνο έγηλε έλαο κύζνο 
θη είλ’ ε εζηθή πεξαζηηθή, 
θαη ην ζσζηό είλ’ έλαο γξίθνο 
θη είλ’ ε αγάπε ζρεηηθή. 
 
Σν δίθαην εηλ΄ ηνπ ηζρπξνύ 
θαη ε ζπκπόληα ηνπ θησρνύ. 
Πινύηε δελ έρεη ε θαξδηά 
κα νη ηξάπεδεο θαη ηα πνπγθηά. 
 
ινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη, 
αιιά ππάξρνπλ θη νη πην ίζνη, 
πνπ ηνπο πνιινύο ζε λα ηζηώζνπλ 
θαη όια λα ηα θνπθνπιώζνπλ. 
 
Σα ηδαληθά είλ’ ε εμνπζία 
θαη ηα ιεθηά ε πεκπηνπζία 
πνπ θάλεη ηελ δσή λα ηξέρεη, 
θη αιίκνλν ζ΄ όπνηνλ δελ έρεη. 
 
Σα όπια είλαη ε ηζρύο 
αξθεί λα ηα ρξεζηκνπνηείο, 
πνιέκνπο λα δεκηνπξγείο 
θη όια λα ηα δηθαηνινγείο. 

 
 
 
 

45. Είλαη κάγθεο ηξνκεξνί  
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη κάγθεο ηξνκεξνί, 
πνπ ζηελ πηάηζα μερσξίδνπλ, 
ληαειίθη καο γεκίδνπλ 
κα λα γξάθνπλ δελ γλσξίδνπλ. 
 
Δίλαη άλδξεο κε ππγκή 
πνπ ζε ιηώλνπλ ζηε ζηηγκή. 
Θέινπλ πάληα ηα δηθά ηνπο, 
κα όηαλ έιζεη ε ζεηξά ηνπο 
ηξέκνπλε θαη ηε ζθηά ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνιινί εγέηεο θη ηζρπξνί 
πνπ ηνπο ηηκνύλ θαη ηνπο ζαπκάδνπλ, 
θιέθηεο, πξνδόηεο, κνρζεξνί 
ππήξμαλ πξηλ θαη δελ αιιάδνπλ. 
 
Κη ν θόζκνο είλαη «ζετθόο», 
«αγγειηθόο», «θαιόο», «ζσζηόο» 
θη αο θάλνπκε ππνκνλή 
κήπσο ρεηξόηεξν καο βξεη. 
  
Κη ε κόλε καο παξεγνξηά 
είλαη η΄ αζώα ηα παηδηά, 
πνπ ηελ δσή κπνξεί λ΄ αιιάμνπλ 
θη απ΄ όια λα καο απαιιάμνπλ. 
 
Γη απηό θη εκείο αο πξνζπαζνύκε 
ζσζηά λα ηα θαζνδεγνύκε, 
θαη εζηθή λα απνθηήζνπλ 
πξνηνύ πηόληα θαηαληήζνπλ. 
 
Καη ηώξα πνπ εηλ΄ πξσηνρξνληά 
λα αλάςνπκε θεξηά πνιιά, 
θαη όινη λα πξνζεπρεζνύκε 
λα γίλεη ζαύκα λα ζσζνύκε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πάληα είλαη ζνβαξνί 
κε ην ύθνο ην βαξύ. 
Θέινπλ λα επηβιεζνύλε, 
πξνζηαζία λα πνπινύλε, 
κα νη πνιινί ηνπο αγλννύλε. 
 
Κάλνπλ ζακαηά ζπρλά 
θη αλ κπνξνύλ ξίρλνπλ θακηά, 
θαη ηνπο άιινπο εθλεπξίδνπλ, 
βξίδνπλ θαη ηνπο θνβεξίδνπλ 
κα ζην ηέινο ηη θεξδίδνπλ; 

 
 
 
 
 
 
 
 



46. Ο πινύζηνο θαη ηζρπξόο 
 
Δίκαη άξρνληαο ζηε ρώξα 
πινύζηνο θαη ηζρπξόο, 
θη ό,ηη ζέισ θάλσ ηώξα 
θη αο θσλάδεη ν ιαόο. 
 
Καη κε ζεβαζκό κε βιέπνπλ 
θαη κεγάινη θαη κηθξνί 
θαη ζε κέλα απνβιέπνπλ 
γηα λα θάλνπλ πξνθνπή. 
 
Σνπο νκνίνπο κνπ ηεο θιίθαο 
πνηέ δελ ηνπο πνιεκώ, 
θαη ζην κνίξαζκα ηεο πίηαο 
βξίζθνπκε ηε κέζε νδό. 
 
Μα νη αδύλαηνη ην μέξνπλ 
όηη αλ κνπ αληηζηαζνύλ, 
ζα πεηλάζνπλ ζα ππνθέξνπλ 
θη ίζσο λα θαηαζηξαθνύλ. 
 
Οη παξάγνληεο θη νη θίινη 
ηξέρνπλ λα κ’ ππεξεηήζνπλ, 
θη ό,ηη  δήηεζα αλ ζα γίλεη 
από κέλα ζα θεξδίζνπλ. 
 
Τπνπξγνί θαη δηεπζπληάδεο 
είλαη όιν ππνθιίζεηο, 
γηαηί εηζπξάηηνπλε παξάδεο 
γη’ όιεο ηεο δηεπθνιύλζεηο. 
 
 
 
47. Είλαη γόεηεο θζελνί 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη γόεηεο θζελνί, 
Καδαλόβεο σο ηα κπνύληα 
πνπ ζνπ πέθηνπλ ζαλ κακνύληα, 
κα ηα βξίζθνπλε κπαζηνύληα. 
 
Σνπο αξέζεη λα θνκπάδνπλ 
παξακύζηα λ΄ αξαδηάδνπλ, 
γηα γπλαίθεο ζνπ κηινύλ, 
γηα θαξδηέο πνπ ππξπνινύλ, 
γηα βεξάληεο πνπ πεδνύλ. 
 
 
 
 

 
 
Σν όλνκα κνπ ην πξνζέρσ 
θαη ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο, 
θάπνηνο άιινπο πάληα έρσ 
πνπ εηλ΄ γηα ηηο βξνκνδνπιεηέο. 
 
Υξήκαηα πνιιά θεξδίδσ 
θαη θνκπίλεο δεκηνπξγώ, 
θαη ην θξάηνο κνπ θξνληίδσ 
έηζη λα η’ απνκπδώ. 
 
Καη ηα θόκκαηα πιεζηάδσ 
θαη ηα ρξεκαηνδνηώ 
θη έηζη λόκνπο επεξεάδσ 
γηα λα έρσ ό,ηη δεηώ. 
 
Κάλσ θαη θηιαλζξσπίεο 
γηα ηα κάηηα ηνπ θνζκάθε, 
θαη βνεζώ θαη ζπληερλίεο 
θαη δελ ληξέπνληαη ιηγάθη. 
 
Πσο κεγάισζα δε ιεσ 
γηαηί ό,ηη πσ βξσκάεη, 
κα ηα πόζηα έρσ θαη μέξσ 
πσο θαλείο δελ κε θνπλάεη. 
 
Δίλ’ ε ρώξα κνπ κεγάιε 
θαη πνιύ αλεθηηθή, 
γηαηί αλ ήκνπλ ζε κηα άιιε 
ζα κε είραλ θπιαθή. 

 
 
 
 
 

Σν θνξκί ηνπο πεξηπνηνύληαη 
κε ην ληύζηκν αζρνινύληαη, 
θη αλ ρηελίδνπλ ηα καιιηά ηνπο 
δελ θξνληίδνπλ ηα κπαιά ηνπο, 
νύηε είλαη ζηα θαιά ηνπο. 
 
Δίλαη ηαιαηπσξεκέλνη, 
πξνζπαζνύλε νη θαεκέλνη, 
βάδνπλ ζηόρν ζηε δσή ηνπο 
λα ηαίδνπλ ην πνπιί ηνπο, 
κα πνιινί γεινύλ καδί ηνπο. 
 

 
 

 



48. Ο καθηόδνο κεηαλάζηεο 
 
Έθηαζα ζε ρώξα θίλα 
πνπ είλ΄ παξάδεηζνο πνπ ιεο, 
όρη κόλν γηα ην θιίκα 
κα θαη ηηο βξνκνδνπιεηέο. 
 
Έθεξα πνιιέο γπλαίθεο 
ςειέο, όκνξθεο, μαλζηέο, 
έρσ αθόκε θαη κπεκπέθεο 
λα πεξλάηε ηηο βξαδηέο. 
 
ινη ζε λα κε γλσξίζνπλ 
θαη ηειέθσλα δεηνύλ, 
ξαληεβνύ ζέινπλ λα θιίζνπλ  
γηα λα επραξηζηεζνύλ. 
 
Έρσ νλόκαηα κεγάια 
πνπ πιεξώλνπκε θαιά, 
θαη θνπέιεο ζαλ ην γάια 
ηνπο παζάξσ ζηα θιεθηά. 
 
Μα νη κπάηζνη ηδάκπα έρνπλ 
γηα λα κελ κε θπλεγνύλ, 
θη αλ θακηά ην ζθάζεη ηξέρνπλ 
λα ηελ ςάμνπλ λα ηελ βξνπλ. 
 
Μα ηα θέξδε κνπ ζ΄ απμήζσ 
θαη λαξθσηηθά ζ΄ αξρίζσ, 
ζηα ζρνιεηά ζα μεθηλήζσ 
θαη ηνπο λένπο ζα εζίζσ. 
 
49. Είλ’ αδηόξζσηα ηξεινί 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλ΄ νη αδηόξζσηα ηξεινί, 
μηπαζκέλνη θαη ζαρινί, 
ησλ αλζξώπσλ απεηιή 
γίλαλ πξόζθαηα πνιινί. 
 
Λελ πσο έρνπλε πξνζόληα 
θαη κε ηα δηθά καο θόληα 
καο νξίδνπλ, καο γλσξίδνπλ, 
καο ζθαιίδνπλ, καο ςεηξίδνπλ, 
θαη γπξίδνπλ θαη ζθπξίδνπλ. 
 
Πξνζπαζνύλ λα εληππσζηάζνπλ 
θη όινπο λα καο θαξαθιηάζνπλ. 
Κάλνπλ όιν εμππλάδεο, 
πνλεξηέο θαη θνπηνπξάδεο, 
κα βιαθείεο ιελ ρηιηάδεο. 

 
 
Κη αλ κε πηάζνπλ θάπνηα κέξα 
πάιη ζα ηα βγάισ πέξα, 
όιν θάπνηνπο ζα ιαδώζσ 
θαη κπνξεί λα ηελ γιηηώζσ. 
 
Κη αλ κε θιίζνπλ θπιαθή 
κε γιηηώλνπλ νη γηαηξνί, 
κ΄ έλα πηζηνπνηεηηθό 
βγαίλσ θαη ηελ θνπαλώ. 
 
Κη αλ ε ηεκπειηά πεξάζεη 
θαη δεηήζσ θάπνηα δξάζε, 
θάπνην ζπίηη ζε λα θιέςσ, 
ή ηακείν ζα ιεζηέςσ. 
 
Κάλσ θαη εμππεξεηήζεηο 
αλ πιεξώζεηο θαη δεηήζεηο, 
θάπνηνπο θίινπο ζνπ λα δείξσ, 
ζηνλ αγύξηζην λα ζηείισ. 
 
΄ απηή ηελ σξαία ρώξα 
ζαξξώ έθηαζε ε ώξα, 
λα ‘ξζεη θαη ε ζπληξνθηά κνπ 
απ΄ ηε ρώξα ηελ δηθηά κνπ. 
 
Γηα λα θάλνπκε εηαηξία 
κέζα ζηελ παξαλνκία, 
θαη ιεθηά λα νηθνλνκάκε 
θαη σξαία λα πεξλάκε. 
 
 
 

Γηα ζπνπδαία ζνπ κηιάλε 
κα βιαθεία θνπβαιάλε. 
Μαο ην παίδνπλ ζνβαξνί 
θαη πεξλάλε βινζπξνί 
θαη δελ έρνπλε ληξνπή. 
 
Πόηε πηα ζ΄ απαιιαγνύκε 
θαη απ΄ όινπο ζα ζσζνύκε ; 
Ήιζε ε ώξα λα ηνπο πνύλε 
όηη άιιν δελ κπνξνύλε 
θαη λα πάλε λα ραζνύλε. 
 

 



50. Ξεπνπιάκε θαη ρξσζηάκε  
 
Ζ παηξίδα καο θησραίλεη 
θη όινη ηελ απνκπδνύλε, 
θαη ε θηώρεηα καο πιεζαίλεη 
θαη ό,ηη ππάξρεη ην πνπινύλε. 
 
Γελ ππάξρνπλ επελδύζεηο 
γηαηί δελ ηηο βνεζνύλε, 
παξά κόλνλ εθπνηήζεηο 
πνπ ηνπο μέλνπο επλννύλε. 
 
,ηη έρνπκε θη αμίδεη 
θάπνηνο μέλνο ζα θεξδίζεη, 
θαη αλ εθείλνλ εκπνδίδεη 
ζα δηαιύζεη θαη ζα θιείζεη. 
 
Καη απηνί πνπ θπβεξλάλε 
θαη δελ έρνπλε κπαιό, 
ό,ηη ππάξρεη μεπνπιάλε 
γηα λα έρνπλε ξεπζηό. 
 
Υξέε έρνπλ λα πιεξώζνπλ 
πνπ όζν πάλε κεγαιώλνπλ, 
θαη αληί λα μερξεώζνπλ 
πην βαζύηεξα καο ρώλνπλ. 
 
Μνλνπώιηα αθκάδνπλ 
πνπ είλ΄ κεγάια δηεζλή, 
θη νη αγνξαζηέο ζηελάδνπλ  
πνπ δελ έρνπλε δξαρκή. 

 
 
 
 

51. Είλαη νη αξηζηνθξάηεο 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
αζεξάπεπηα ξερνί, 
θάλνπλ ηνπο αξηζηνθξάηεο, 
καο ην παίδνπλ πινπηνθξάηεο 
θαη όηη έρνπλε θαη πιάηεο. 
 
Κάλνπλ πάληα ηνπο ιεθηάδεο 
πσο μνδεύνπλε ρηιηάδεο, 
κα όηαλ είλαη λα αγνξάζνπλ 
πξνζπαζνύλε λα ην ζθάζνπλ 
θαη ιεθηά λα κε ραιάζνπλ. 

 
 

 
 
Με ηηο θάξηεο θαηνξζώλνπλ 
θη επηδνύλ πξνζσξηλά, 
θη επηηόθηα πιεξώλνπλ 
πνπ ΄λαη ππεξβνιηθά. 
 
Γηα ρηιηάδεο πξντόληα 
θάλνπκε εηζαγσγέο, 
ηα δηθά καο κε πξνζόληα 
πάλε ζηηο ρσκαηεξέο. 
 
Βηνκεραλίεο θιείλνπλ 
καγαδηά θαη επηρεηξήζεηο, 
θη όινη άλεξγνη ζα κείλνπλ 
θαη άληε λα ηνπο ζπληεξήζεηο. 
 
Κη όιν πην πνιινί πεηλάλε 
θαη θνκπίλεο αξρηλάλε. 
Με ιεζηείεο θαη απάηεο 
είλ΄ νη κέξεο καο γεκάηεο. 
 
Κη νη ηζύλνληεο θνηκνύληαη 
θαη γηα θείλα δελ πηννύληαη, 
κόλνο ζηόρνο ζηε δσή ηνπο 
λα γεκίδνπλ ην πνπγθί ηνπο. 
 
Μα η΄ απόζηεκα ζα ζπάζεη 
γη απηό πξέπεη λα μππλήζνπλ, 
θαη ηνλ ρξόλν πνπ ‘ρνπλ ράζεη 
λα βηαζζνύλ λα ηνλ θεξδίζνπλ. 
 
 
 
 
 
 
Θέινπλ ξνύρα αθξηβά 
θαη ακάμηα παιαβά, 
λα ηα παίξλνπλ κε θνκπίλα, 
λα εηλ΄ κατκνύδεο απ΄ ηελ Κίλα 
θαη λα δείρλνπλε θαη θίλα. 
 
Γελ θξαηάλε κεηξεηά 
θη όιν ςάρλνπλ γηα ιεθηά, 
θαη γηα ηξάθεο καο πεγαίλνπλ 
θαη πνηέ ηνπο δελ ρνξηαίλνπλ, 
κα νύηε θαη ηα θαηαθέξλνπλ. 
 
 



52. Πξνζεπρέο θαη επρέο 
 
Κάζε βξάδπ ε πξνζεπρή κνπ 
βγαίλεη από ηελ ςπρή κνπ. 
Σνλ Θεό παξαθαιάσ 
θαη ηνλ πόλν κνπ μερλάσ. 
 
Θέισ, Θεέ κνπ, λα κνπ δίλεηο 
πίζηε, δύλακε θαη ειπίδα, 
κνλαρό λα κε κ΄ αθήλεηο 
ζηεο δσήο ηελ θαηαηγίδα. 
 
Κάλε Θεέ κνπ λα αληέρσ 
θαη λα κελ αγαλαθηώ, 
θαη ππνκνλή λα έρσ 
λα κελ επαλαζηαηώ. 
 
ώζε κε απ΄ ηελ κηδέξηα, 
θνξντδία θαη αδηθία, 
δσο κνπ δύλακε ζηα ρέξηα 
θαη θαιύηεξε πγεία. 
 
Με ζνθία θώηηζέ κε 
γηα λα θάλσ ην ζσζηό, 
ζηε δσή νδήγεζέ κε 
γηα λα κελ παξαζηξαηώ. 
 
Φώηηζε θαη όινπο ηνπο άιινπο 
γηα λα αιιάμνπλε πνξεία, 
θαη θπξίσο ηνπο κεγάινπο 
λα ζσζεί ε θνηλσλία. 
 
 
 
53. Είλαη άξρνληεο ηξαλνί 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη άξρνληεο ηξαλνί, 
ζε δεκόζηα γξαθεία 
δεκαξρεία θη ππνπξγεία 
αιιά θαη λνζνθνκεία. 
 
ιν θάλνπλ πνλεξηέο 
λ΄ απνθεύγνπλ ηηο δνπιεηέο, 
Τπεξέηεο αγθαδάξνπλ, 
όπνπ βξνπλ θαη ό,ηη πάξνπλ 
θη όιν εδώ θαη θεη ινπθάξνπλ. 
 
 
 

 
 
Γπζηπρείο θαη πεηλαζκέλνπο 
βνήζεζε θαη ρόξηαζέ ηνπο, 
θαη αζζελείο θαη πιεγσκέλνπο 
κελ ηνπο πάξεηο, γηάηξεςέ ηνπο. 
 
Σνπο θαθνύο λα ζπλεηίζεηο 
θη απηνύο πνπ καο θπβεξλνύλε, 
θη επί ηέινπο λα εκπνδίζεηο 
όζνπο καο απνκπδνύλε. 
 
Καη ηηκώξεζε όζν δνύλε 
όζνπο θάλνπλε απάηεο, 
θαη έκαζαλ λα επηδνύλε 
ζηε δηθέο καο πάληα πιάηεο. 
 
Γέκηζε ηελ γε αγγέινπο 
γηα λα καο θαζνδεγνύλε, 
ώζη’ νη άλζξσπνη επηηέινπο 
λα μππλήζνπλ, λα ζσζνύλε. 
 
Καη θαθνί πηα λα κε δνύλε 
θη όινη λα ‘ρνπλ δηνξζσζεί, 
θαη όζνη καο ηαιαηπσξνύλε 
λα ‘ρνπλε ζπκκνξθσζεί. 
 
Κη αλ ν ζάλαηνο καο πάξεη 
ζηνλ παξάδεηζν λα κπνύκε, 
θαη έηζη ηελ δηθή ζνπ ράξε 
λα ‘ρνπκε θαη λα πκλνύκε. 
 
 
 
 
 
Σν θαιάκη θαβαιάλε 
θαη ζηνπο άιινπο δελ κηιάλε. 
Νηώζνπλε πνιύ ζπνπδαίνη 
ίζσο κάιηζηα θη σξαίνη, 
αιιά έρνπλε θαη ρξέε. 
 
Θέινπλε λα δηνηθνύλ 
εμνπζία λα πνπινύλ, 
όινπο λα ηνπο θνπκαληάξνπλ 
πξνζπαζνύλ λα ηνπο ηνπκπάξνπλ 
κα ηελ άγνπζα ζα πάξνπλ. 
 
 
 



54. Ο ρνξόο ησλ πξνζσπηθνηήησλ 
 
Μέζα ζε ηξαλό ρνξό 
εκθαλίζηεθα θη εγώ, 
θαη ην ζκόθηλ κνπ θνξνύζα 
θαη ηνπο άιινπο ραηξεηνύζα. 
 
Δίδα πξέζβεηο θη ππνπξγνύο, 
κα θαη πινύζηνπο πνιινύο, 
θιέθηεο θαη θνκπηλαδόξνπο, 
ιαζξεκπόξνπο, ηξαθαδόξνπο, 
 
βηνκεράλνπο, ηξαπεδίηεο 
θαη πξνζηάηεο θαη αιήηεο. 
Δίδα θαη ρξεκαηηζηέο 
πνπ ηζεπώζαλ κεηνρέο. 
 
Δίδα εθνπιηζηέο κεγάινπο 
εζληθνύο πξνκεζεπηέο καο, 
κα θαη πινύζηνπο εξγνιάβνπο 
πνπ αξπάμαλ ηηο δνπιεηέο καο. 
  
Δίδα θαη ηνπο βνπιεπηάδεο 
όζνπο έγηλαλ ιεθηάδεο, 
μελνδόρνπο θαη εκπόξνπο 
πνπ ‘ρνπλ ηνπο θξπθνύο ηνπο πόξνπο. 
 
Μα αλζξώπνπο ηεο επζύλεο,  
ηνπ κπαινύ θαη ησλ γξακκάησλ, 
ησλ ηερλώλ, ηεο επηζηήκεο 
αλσηάησλ ηδξπκάησλ, 
 
 
 
55. Είλαη ιόξδνη ζηε βνπιή 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη ιόξδνη ζηελ βνπιή 
πνπ αηζζάλνληαη ζπνπδαίνη, 
εππαηξίδεο θαη γελλαίνη, 
αιιά ε ρώξα παξαπαίεη. 
 
ια ηα δηεθδηθνύλ 
ηα ιεθηά δελ ηνπο αξθνύλ, 
θη όιν κπνύξδεο αξαδηάδνπλ 
θη όινπο ηνπο παξακπζηάδνπλ, 
κα λ΄ αθνύζνπλ δελ αδεηάδνπλ. 
 
 
 

 
 
ιίγνπο είδα όιε κέξα 
θη απηνί ήιζαλ από ζπόληα, 
ζπλνδεύνληαο ‘θεη πέξα 
όζνπο είραλ ηα πξνζόληα. 
 
Έηζη ηξύπσζα θαη εγώ 
ζην κεγάιν απηό ρνξό, 
θη όζνη εθεί κε ζπλαληνύζαλ 
γηα ζπνπδαίν κε πεξλνύζαλ. 
 
Καη γηα κπίδλεο κνπ κηινύζαλ 
θη όιν ράξεο κνπ δεηνύζαλ, 
ζην κεγάιν λα κηιήζσ 
όηαλ ζα ηνλ ζπλαληήζσ. 
 
Έηζη έδεζα θη εγώ 
ηνλ ζπνπδαίν απηό ρνξό, 
ράξε ζηα αθεληηθά κνπ 
πνπ βξηζθόληνπζαλ καθξηά κνπ. 
 
Δίπα λα πεξηδξνκηάζσ 
θαη σξαία λα πεξάζσ, 
όκσο αλ θαη πξνζπαζώ 
ληώζσ κέζα κνπ θελό. 
 
Γηαηί όιν απηό ην ράιη 
κόλν νη ηίκηνη ην πιεξώλνπλ, 
ζπ θη εγώ θαη ηόζνη άιινη 
πνπ ηα ρέξηα δελ ιεξώλνπλ. 
 
 
 
 
 
Οκηινύλ θαη καο θνπθαίλνπλ 
ζηελ αλαίδεηα παξαβγαίλνπλ, 
θαη δελ πξόθεηηαη λ΄ αιιάμνπλ, 
νύηε πάλε λα ινπθάμνπλ 
κήπσο θαη καο απαιιάμνπλ. 
 
Έηζη εθείλνη ην ραβά ηνπο, 
ζέινπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο, 
πνπ εηλ΄ ε ηζέπε λα θνπζθώλεη, 
ε θνηιηά ηνπο λα ηνπξιώλεη 
θη αο ηνλ θόζκν λα θινκώλεη. 
 
 
 



56. Λαδώκαηα θαη κίδεο 
 
Ζ δνπιεηά πνπ έρεη πιάηεο 
θη είλ’ ε πξώηε ελ Διιάδη, 
θαη ζε ηδίξν θαη πειάηεο 
είλ’ νη κίδεο θαη ην ιάδη, 
 
πνπ ιαδώλνπλ αξκνδίνπο 
γηα λα θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο, 
πινύζηνπο κα θαη πιεβείνπο 
πνπ δεηνύλ ηα θέξαηα ηνπο. 
 
Καη ην ιάδσκα έρεη γίλεη 
πξντόλ καο εζληθό, 
ην θιεηδί πνπ όια ιύλεη 
θαηά ηξόπν ηδαληθό. 
 
Μίδεο ζέινπλ νη ειεγθηέο 
γηα λα ζε πξηκνδνηήζνπλ. 
Μίδεο θάπνηνη δηθαζηέο 
λα ζ’ απνθπιαθίζνπλ. 
 
Μίδεο παίξλνπλ ππνπξγνί 
θη είλ΄ ηα ζπίηηα ηνπο παιάηηα. 
Μίδεο θη νη εθνξηαθνί 
γηα λα θάλνπλ ζηξαβά κάηηα. 
 
Μίδεο ζέιεη ν ζηξαηεγόο 
γηα λα κελ ππεξεηήζεηο. 
Μίδεο ζέιεη θη ν γηαηξόο 
άκα θάπνηε αξξσζηήζεηο.  

 
 
 

57.Είλαη θόκκαηνη μαλζνί 
 
Οη Θεόξαηνη Θενί 
είλαη θόκκαηνη μαλζνί, 
κε ζηεζάθηα θαη κπνπηάθηα 
θαη ρεηιάθηα θαη θσιάθηα 
θαη γεξά πηαζηκαηάθηα. 
 
Έρνπλ απαιό γνπλάθη 
ζέινπλε θαη παπνπηζάθη. 
Κάλνπλε γιπθά θνιπάθηα 
θη αγαπάλε ηα ςσλάθηα 
θαη η’ σξαία αγνξάθηα. 

 
 
 

 
 
Μίδεο ζέινπλ δηνηθεηέο 
πνπ πξνκήζεηεο εγθξίλνπλ. 
Μίδεο ζέινπλ θαη νη θξηηέο 
πνπ ηελ αίηεζή ζνπ θξίλνπλ. 
 
Μίδεο ζέινπλ δηεπζπληέο 
πνπ ηα δάλεηα εγθξίλνπλ. 
Μίδεο θαη νη βνπιεπηέο 
πνπ εζέλα δηεπθνιύλνπλ. 
 
Κη όπνηνο κίδεο δελ πξνζθέξεη 
ηόηε δελ ζα θαηαθέξεη, 
δελ ζα γίλεη ε δνπιεηά ηνπ, 
ράλεη ηα δηθαηώκαηά ηνπ. 
 
Γη απηό όινη έρνπλ κάζεη 
κε ηηο κίδεο λα δνπιεύνπλ, 
θη αλ ηελ έρνπλ θάπνηνη πάζεη 
πάιη δελ δηαθηλδπλεύνπλ. 
 
Πξέπεη θάπνηνο λα καο πείζεη 
απ΄ ηηο κίδεο λα ζσζνύκε, 
κα ν θαζείο αλ δελ ζειήζεη 
ηόηε δελ ζα ιπηξσζνύκε. 
 
Κάπνηε όκσο ζα ΄ξζεη ε ώξα 
πνπ ζα αιιάμνπκε γξακκή, 
θη αληί κίδεο, κνύληδεο ηώξα 
ζα ηνπο δίλνπκε ζεξί. 
 
 
 
 
 
Μαο δεζκεύνπλ, καο αξκέγνπλ 
θη όπσο ζέινπλ καο ρνξεύνπλ. 
Μαο θπιάλε, καο γειάλε, 
καο ξνπθάλε, καο πνπιάλε, 
θαη ζπλήζσο καο ηε ζθάλε. 
 
Έρνπλ άθζνλα ηα θάιιε 
πνπ πνζνύλ κηθξνί κεγάινη, 
κα δηςάλε γηα πνιιά 
θαη θνζηίδνπλ αθξηβά 
γηα λα ηα ‘ρνπκε θαιά. 
 
 
 



58. Κάκεξεο θαη ζθάλδαια 
 
Δηο ην δσκάηην έβαια δύν ηειενξάζεηο 
ηα ζθάλδαια πνπ δείρλνπλε γηα λα ηα πξνιαβαίλσ, 
θη έρνπλ ηηο κεγαιύηεξεο ζηαζκνί ηειεζεάζεηο 
πνπ δείρλνπλ ηέηνηα ζθάλδαια π’ εγώ δελ ηα πξνθηαίλσ. 
 
Με ηηο θξπθέο ηηο θάκεξεο πνιιά ζηε θόξα βγαίλνπλ, 
ζεθώλεηαη ε ηξίρα καο κε όια απηά π΄ αθνύκε 
θαη ηόηε νη εηζαγγειείο μππλνύλ θαη επεκβαίλνπλ 
θαη πξνζπαζνύκε ηνπο θαθνύο λα βξνύκε αλ κπνξνύκε. 
 
κσο ζπλήζσο νη θαθνί είλαη θαιά θξπκκέλνη 
θαη ιίγνη ζπιιακβάλνληαη θαη κάιηζηα νη κηθξνί 
αιι’ επεηδή θαη δηθαζηέο επξίζθνληαη κπιεγκέλνη, 
πνιινί ηελ ζθαπνπιάξνπλε θαη πάιη απ΄ ηελ αξρή. 
 
Πνιιέο θνξέο θαη νη ζηαζκνί βξίζθνπλε ην κπειά ηνπο 
θαη αγσγέο πιεξώλνπλε θαη πξόζηηκα πνιιά, 
θη νη αλεμάξηεηεο αξρέο θάλνπλε ηε δνπιεηά ηνπο 
θη όινη καδί πηέδνπλε θαλείο λα κε κηιά. 
 
Καη όζνη λόκνη γίλνληαη έρνπλ παξαζπξάθηα 
ώζηε λα κελ ειέγρνληαη εθείλνη πνπ ειέγρνπλ, 
θαη όινπο ηνύο πνιηηηθνύο πνπ ‘λε θαη ηα γεξάθηα, 
πνηέ λα κελ ηνπο πηάλνπλε ηη θάλνπλ θαη ηη έρνπλ. 
 
Αιιά θαη όζνη ηειηθά ζηελ θπιαθή ζα κπνύλε, 
παξαζπξάθηα βξίζθνπλε γηα θάπνηα αλαζηνιή, 
θη αθνύ κέξνο εθηίζνπλε θη απνθπιαθηζηνύλε, 
πάιη ζα μαλαξρίζνπλε ην ίδην ην βηνιί. 

 
ε ηνύην ηνλ παξάδεηζν πξέπεη ινηπόλ λα δνύκε, 
παηδηά λα κεγαιώλνπκε  κε ηάμε θη εζηθή, 
θαη λα ‘ρνπλε παξάδεηγκα, όπσο θη εκείο ην δνύκε 
πσο δελ θεξδίδνπλ νη θαινί, κα κόλνλ νη θαθνί. 
 
Πξέπεη νη λένη θαη όινη καο ινηπόλ λ’ εθπαηδεπζνύκε, 
κε γλώζεηο θη εζηθέο αξρέο όινη λα νπιηζηνύκε, 
ην δίθαην θαη ην ζσζηό πηζηά λ’ ππεξεηνύκε, 
αιιηώο, όπσο βαδίδνπκε, ζε λα θαηαζηξαθνύκε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Εζηί δίθεο νθζαικόο 
 

Μηα ππόπηνπ εζηθήο 
έγηλε αλαθξηηήο, 
θη άιινο πνπ λα θαληαζηείο, 
έρεη γίλεη δηθαζηήο. 
 
Κη έρνπλε ζπλεξγαζία 
κε εκπόξνπο θαη καθία, 
θαη κπνξνύλ λα αζσώζνπλ 
όζνπο ζέινπλ λα πιεξώζνπλ. 

 
Απνθάζεηο καγεηξεύνπλ 
λα ‘λαη όπσο ηνπο βνιεύνπλ, 
αιιά θη νη γηαηξνί βνεζνύλε 
θαη δηαγλώζεηο ρνξεγνύλε. 
 
Σνπο αζώνπο θπλεγνύλε 
πνπ δελ έρνπλ λα πιεξώζνπλ, 
θαη ηνπο ελόρνπο βνεζνύλε 
όηαλ ρξήκαηα ηνπο δώζνπλ. 
 
Σν ηνκάξη πώο λα ζώζεηο 
ζα ζνπ δώζνπλ νδεγίεο, 
ηα ιεθηά ζνπ αλ ηνπο δώζεηο 
γιίησζεο ηηο θαζαξίεο. 
 
Κη έλαο βνεζά ηνλ άιιν 
θάλνπλε ζπλεξγαζίεο, 
θη έρνπλ όθεινο κεγάιν 
απ΄ απηέο ηηο εξγαζίεο. 
 
Σν ‘ρνπλ όκσο παξαθάλεη 
θαη θαλέλα δελ θνβνύληαη, 
θη όπνηνο θάηη πάεη λα θάλεη, 
άζρεκα ηνλ εθδηθνύληαη. 

 
Μα νη έξεπλεο αξρίδνπλ 
θη έρνπλ γίλεη ηζαθσηνί, 
θη αληί απηνί λα θπιαθίδνπλ 
ζα κπνπλ ηώξα θπιαθή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60. Σα ζέισ κνπ 
 
Γελ ζέισ ζηε δσή λα θπβεξλάσ, 
λα εμνπζηάδσ ηνπο κηθξνύο θαη ηνπο κεγάινπο 
θη επί πησκάησλ πάληα λα παηάσ, 
γηα λα αλέβσ πην ςειά από ηνπο άιινπο. 
 
Γελ ζέισ ό,ηη ρξήκαηα θεξδίδσ 
από ηνπο άιινπο λα ηα θιέβσ κε απάηεο, 
ηελ δπλαζηεία κνπ έηζη λα θηίδσ 
θαη λα παηώ ζησλ ζπλαλζξώπσλ κνπ ηηο πιάηεο. 
 
Γελ ζέισ λα ‘ρσ ηα θζελά ηα θνκπιηκέληα, 
από αλζξώπνπο πνπ ζπρλά κε ιηβαλίδνπλ 
θαη κ’ εθζεηάδνπλ ηα αλύπαξθηα ηαιέληα, 
πηζηεύνληαο πσο θάηη έηζη ζα θεξδίδνπλ. 
 
Γελ θπλεγάσ πηα  ηηο πινύζηεο παξέεο 
πνπ ε επίδεημε ηα πάληα θαζνξίδεη, 
ηα γεύκαηα, ηηο δεμηώζεηο ηηο σξαίεο, 
όπνπ ε πξνβνιή θη ε ππνθξηζία ζθύδεη. 
 
Καη δελ δειεύσ ηηο πειώξηεο ηηο βίιεο 
κε ηηο πηζίλεο θαη ηνπο θήπνπο πνπ θαληάδνπλ, 
νύηε ηα θόηεξα θαη ηηο θνκςέο ηηο θίιεο 
πνπ επηδεηθλύνπλε γηα λα εληππσζηάδνπλ. 
 
Γελ ζέισ ηώξα ζηηο παξέεο κνπ απηέο 
πνιύ ζπνπδαίνπο θη ηζρπξνύο λα κε βνεζήζνπλ, 
κ’ νύηε γεινίνπο, πνλεξνύο θη ππνθξηηέο 
πνπ πεξηκέλνπλε πσο θάηη ζα θεξδίζνπλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κείλν πνπ ζέισ είλαη πάληα ε απιόηεηα 
λα έρνπλε νη άλζξσπνη νιόγπξα κνπ, 
ε θαινζύλε, ε επγέλεηα θη ε ηηκηόηεηα 
θαη λα κεηέρνπλε ζηε ιύπε θαη ραξά κνπ. 
 
Σνλ ιίγν ρξόλν κνπ ζσζηά λ΄ αμηνπνηώ, 
λα έρσ πάληα ηζνξξνπία θαη γαιήλε, 
θη ό,ηη ζα θάλσ ή ζα ζθέπηνκαη ή ζα πσ 
λα ‘λαη γεκάην αξεηή θαη ζσθξνζύλε. 
 
Μέζα ζ΄ εηξήλε θαη νκόλνηα λα δσ 
ρσξίο δηρόλνηεο ηζαθσκνύο θαη θαζαξία, 
ηελ ζπκθηιίσζε λα θέξλσ όπνπ κπνξώ 
θαη ζηε δσή λα βαζηιεύεη ε εξεκία. 
 
Καη όζα ρξήκαηα θεξδίδσ απ΄ ηε δνπιεηά κνπ 
λα ηα αμηνπνηώ ζσζηά ρσξίο ζπαηάιεο, 
γηα λα βνεζώ κ΄ απηά ηελ νηθνγέλεηά κνπ, 
κα θη όζνπο έρνπλε αλάγθεο πην κεγάιεο. 
 
Καη ηελ πγεία κνπ θαη δύλακε λα έρσ 
γηα λα εξγάδνκαη θαη λα δεκηνπξγήζσ, 
θαη ό,ηη θηηάρλσ θαη ζηνπο άιινπο λα παξέρσ 
θη όζνπο κε ρξεηάδνληαη, ακέζσο λα βνεζήζσ. 
 
Κάηη ζπνπδαίν πάληα λα κπνξώ λα θάλσ, 
λα ‘λαη ζσζηό, ζεκαληηθό θαη λα αμίδεη, 
λα κείλεη πίζσ κνπ όηαλ εγώ πεζάλσ 
θαη ηνπο αλζξώπνπο λα βνεζά θαη λα θσηίδεη. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61. Παιεύσ, γπξεύσ, δειεύσ, πηζηεύσ 
 
-- Παιεύσ ηνλ εαπηό κνπ λα ληθήζσ, ζηνπ ληθεηή ην βάζξν λα αλέβσ. 
Μα δελ παιεύσ όκσο λα πινπηίζσ, ην θέξαο ηεο Ακάιζεηαο λα εθεύξσ. 
-- Παιεύσ επί ηέινπο λα απνθηήζσ όζα θαιά δεηάεη ε ςπρή κνπ. 
Μα δελ παιεύσ γηα λα ηηκσξήζσ γηα ηηο δεκηέο πνπ ‘θάλαλ νη ερζξνί κνπ, 
-- Παιεύσ γηα λα αιιάμσ θάπνηα κέξα ό,ηη θαθό ζηελ πιάζε έρεη γίλεη. 
Μα δελ παιεύσ ιαίκαξγα λ’ αξπάμσ όζα ε δσή κε ξέγνπια κνπ δίλεη. 
-- Γπξεύσ άλζξσπν λα ζπλαληήζσ, κε ληόκπξνπο ηελ δσή κνπ λα γεκίζσ. 
Μα δελ γπξεύσ πηα λα ζπγθηλήζσ ηνπο πινύζηνπο θαη πινύηε λ΄ απνθηήζσ. 
-- Γπξεύσ θάπνηε λα κ΄ αγαπήζνπλ γπλαίθεο ηίκηεο κε ήζνο θαη αξρέο. 
Μα δελ γπξεύσ πηα λα κε δεηήζνπλ θνθέηεο πινύζηεο, θαληαζκέλεο θαη θνπηέο. 
-- Εειεύσ απηνύο πνπ ηίκηα θαη σξαία πάληα πξννδεύνπλε θαη πνιεκάλε. 
Μα δελ δειεύσ απηνύο πνπ κε απάηεο θαη κε θνκπίλεο ηα νηθνλνκάλε. 
-- Εειεύσ ηνπο εγέηεο πνπ νη πνιίηεο ηνύο εθηηκνύλε θαη ηνπο αγαπνύλε. 
Μα δελ δειεύσ ‘θείλνπο ηνπο εγέηεο πνπ νη ιανί θνβνύληαη θαη κηζνύλε. 
-- Εειεύσ ηελ γαιήλε πνπ ε απιόηηο πξνζθέξεη κεο ζηελ ήξεκε ςπρή ζνπ. 
Μα δελ δειεύσ ηελ εκπηζηνζύλε πνπ δίδεη ην γεκάην ην πνπγθί ζνπ. 
-- Πηζηεύσ ζηηο δηθέο κνπ ηηο δπλάκεηο, ζηηο γλώζεηο πνπ κνπ έδσζ’ ε δσή. 
Μα δελ πηζηεύσ ζε ζπλεξγαζίεο πνπ ζέινπλε καδί κνπ νη ηζρπξνί. 
-- Πηζηεύσ ζηηο αηώληεο αμίεο, αγάπε, δίθαην, αξεηή θαη εζηθή. 
Μα δελ πηζηεύσ θνζκνζεσξίεο πνπ θάζε ηόζν καο πνπιάλε νη «ζνθνί». 

 
 

62. Ω! Πσο ζα ‘ζεια!  
 
Ω πνιηηεία, πνπ ζσζηά ηα πάληα θαζνξίδεηο, 
αιιά θαη από ζθάλδαια, κίδεο, ξνπζθέηηα ζθύδεηο. 
Πσο ζα ‘ζεια λα άιιαδεο θαη πην ζσζηή λα ήζνπλ 
ώζηε θαη νη πνιίηεο ζνπ πην άλεηα λα δήζνπλ! 
Ω θνηλσλία, πνπ εζηθή θαη δίθαην ζηεξίδεηο, 
αιιά θαη από έπαξζε θαη πιενλεμία ζθίδεηο. 
Πσο ζα ‘ζεια ηα κέιε ζνπ κε αγάπε λα αγθαιηάδεηο, 
λα ζπκπνλάο, λα ηα βνεζάο, λα κελ ηα ζκπαξαιηάδεηο! 
Ω εθθιεζία πνπ νη πηζηνί ζε ζέλα θαηαθεύγνπλ 
θαη ηελ παξεγνξηά λα βξνπλ ζε ζέλαλε γπξεύνπλ. 
Πσο ζα ζεια όινη νη ηεξείο ππόδεηγκα λα γίλνπλ, 
ηα πάζε ηνπο θαη ηελ ριηδή ζηελ άθξε λα αθήλνπλ! 
Ω δηθαηνζύλε πνπ ζσζηά όιν ηνλ θόζκν θξίλεηο 
θαη ζ’ όιεο ηηο δηαθνξέο ηε δίθαηα ιύζε δίλεηο. 
Πσο ζα ζεια ην δίθαην κόλ’ νδεγό λα έρεηο 

                    θη από πηέζεηο, δηαθζνξά, ιαδώκαηα λ’ απέρεηο! 
 


