ΙΙΙ.6 – ΑΣΗΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ (43)
1. O θνκπηλαδόξνο θαη ε ζρνιή ηνπ
ηε δσή κνπ έρσ κάζεη
κόλν νη θνπηνί δνπιεύνπλ,
θη όινη θάλνπλ θάπνηα ιάζε
πνπ ηνπο έμππλνπο βνιεύνπλ.
Έμππλνο είκαη θη εγώ
θη όιν θάηη καγεηξεύσ,
λα κπνξώ λα βνιεπηώ
θη όιν θάπνηνπο αγγαξεύσ.
ηηο απάηεο είκαη πξώηνο
θαη θαλέλαο δελ κε θηάλεη.
Nληύλνκαη ζαλ θακαξόηνο
θαη θνξάσ θαη θνπζηάλη.
Κη άκα ιάρεη δεηηαλεύσ
θη όιν δαλεηθά γπξεύσ,
πνπ πόηε δελ επηζηξέθσ
θη αλ κε θπλεγάλε ηξέρσ.
Κάξηεο μέξσ λα ηππώλσ
κε ηίηινπο θαη εκπεηξίεο,
θη έηζη εύθνια ηξππώλσ
ζε ζπιιόγνπο θη εηαηξείεο.
Αθειείο πνπ ηα θπζάλε
ηνπο βνεζώ ζηηο επελδύζεηο,
θη όηαλ ζθάλδαια μεζπάλε
κ΄ έρνπλ πξώην ζηηο εηδήζεηο.

Γηθαζηέο κε θπλεγάλε,
θξύβνκαη εδώ θαη εθεί,
θη όινη ςάρλνπλ θαη δεηάλε
λα κε βάινπλ θπιαθή.
Κη όηαλ πηα κε εληνπίδνπλ
θαη ζηελ θπιαθή ζα κπσ,
κε ηαΐδνπλ, κε πνηίδνπλ
εθεί κέζ’ ώζπνπ λα βγσ.
Κη όηαλ βγσ απνιακβάλσ
ό,ηη έρσ θαηαρξαζηεί,
λέα δξάζε αλαιακβάλσ
πνπ ‘ρεη πηα ζρεδηαζηεί.
Έηζη αμηνπνηώ ηελ ώξα
θη άκα λνηάδεηαη θαλείο,
κηα ζρνιή αλνίγσ ηώξα
γηα λα κάζεηε θη εζείο.
ε κηα ρώξα ζηελ Δπξώπε
άκα ζεο λα επηβηώζεηο,
ε θoκπίλα είλαη πξώηε
πνπ ζπ πξέπεη λ’ εκπεδώζεηο.
ηε ζρνιή θνκπηλαδόξσλ
ηώξα ειάηε λα γξαθηείηε,
θαη ζαο ζέησ κόλνλ όξν
λα κε ρξεκαηνδνηείηε.

2. Η παπαδηά θαη ηα παηδηά
ε κηαλ άιιε κνπ δσή
ήκνπλ ρήξα δσεξή,
όπνπ όινη κνπ αξέζαλ
θαη λα κ΄ έρνπλε κπνξέζαλ.
Ήκνπλ όκνξθε πνιύ,
πινπκηζηή θαη ζηξνπκπνπιή,
θαη ηνπο άλδξεο πξνθαινύζα
θαη ραηίξη δε ραινύζα.
Έθαλα πνιιά παηδηά
άζπξα, καύξα, θαθεηηά,
κα νη κπακπάδεο ηνπο ιαθίζαλ
θη έηζη κόλε κε αθήζαλ.

ε απηή κνπ ηελ δσή
είκαη άηπρε πνιύ.
Σώξα είκαη παπαδηά
θαη δελ έρσ θαη παηδηά.
Όηαλ θάπνηνο κε πιεζηάδεη
ν παπάο κνπ ηνλ ηξνκάδεη,
έηζη κέλσ κνλαρή κνπ
θαη ζπαξάδεη ε ςπρή κνπ.
Να ηνπ θάλσ ην ραηίξη
θιείζηεθα ζε κνλαζηήξη,
θη έγηλ’ εγνπκέληζζα,
ηόηε όκσο γέλλεζα.

3. Δώξα πξέπεη λα κνηξάζσ
Γώξα πξέπεη λα κνηξάζσ
αθνύ πξώηα η’ αγνξάζσ,
θαη ζε όινπο λα ηα δώζσ
ην ηνκάξη κνπ λα ζώζσ

Γώξα ζέιεη ην Λελάθη
λα κνπ δώζεη έλα θηιάθη.
Γώξα ζέιεη θη ε Κηθή
πνπ κ’ αξέζεη θαη απηή.

Γώξα γηα ηε δεκαξρεία
θαη γηα ηελ αζηπλνκία
θαη ηε ρσξνθπιαθή
κε κε βάινπλ θπιαθή.

Γώξα ζέινπλ ηα παηδηά κνπ
θη ε γπλαίθα ε δηθηά κνπ.
Γώξα θαη νη θηιελάδεο,
θακαξηέξεο θαη ληαληάδεο.

Γώξα θαη γηα ηελ ηξνραία
λα θπθινθνξώ σξαία.
Γώξα γηα ηνλ ππνπξγό
κε κε θάλεη ηζαθσηό.

Όινη δώξα κνπ δεηνύλε
θαη θσλάδνπλ θη απαηηνύλε,
ζ’ όινπο πξέπεη λα ηα δώζσ
άκα ζέισ λα γιηηώζσ.

Γώξα θαη γηα ηνλ εθέηε
λα κνπ θάλεη ην ξνπζθέηη,
ηνλ ζηξαηησηηθό γηαηξό
ώζηε λα απαιιαγώ.

Γη’ απηό ζθέπηνκαη πσο ηώξα
ζα ην ζθάζσ ζ’ άιιε ρώξα,
θαη ζα πάξσ θαη ηελ Γώξα
πνπ δελ κνπ δεηάεη δώξα.

Γώξα γηα ηελ εθνξία
κε κ’ αδεηάζεη ηα ηακεία,
ηε δεκόζηα ππεξεζία
λα κνπ δώζεη ζεκαζία.

Δίλαη γξηά θαη δαξσκέλε
αιιά είλαη καηζσκέλε,
θαη δεηάεη θαη ζηεθάλη
κ’ όιν δώξα απηή κνπ θάλεη.

Γώξα ζηνλ ζπλάδειθό κνπ
λα θαιύςεη ην θεπγηό κνπ.
Γώξα ζέινπλ θαη νη κπξάβνη
γηα λα δείξνπλ ηνλ καλάβε.

Θα ην ζθάζνπκε κ’ ακάμη,
θάπνηε ζα ηα ηηλάμεη
θαη ζα ηελ θιεξνλνκήζσ
θαη ην πξόβιεκα ζα ιύζσ.

4. Η σδή ησλ νδώλ
Ω νδνί π’ όιε ηελ πόιε δηαηξέρεηε
νξηδνληίσο θαη θαζέησο θαη ινμά,
ε ςπρή κνπ απ’ αγσλία δηαθαηέρεηαη
όηη θάηη κε ζαο δελ πεγαίλεη θαιά.

Κάπνηεο θνξέο πνιύ ραξά κνπ δίδεηε
όηαλ ηα πεδνδξόκηα δηαζρίδσ,
όπνπ ε κία θη ε άιιε εθεί εθδίδεηαη
θη εγώ απ’ ηε γσληά κνπ ηηο κπαλίδσ.

Σελ κέξα αλ ηνικήζσ λ’ νδεγήζσ
καιάθα όινη κε ιελ θαη κε κνπληδώλνπλ,
θη αλ ζηα θαλάξηα ζαο δελ ζηακαηήζσ,
νη κπάηζνη ηξέρνπλε θαη κε καγθώλνπλ.

Όκσο κε ζθόλε κε γεκίδεηε
όηαλ απ’ ην κπαιθόλη ζαο θνηηώ,
αιιά θη από ζθνππίδηα ζθίδεηε
γη’ απηό θη εγώ ζθνππίδηα ζαο πεηώ.

Μα θαη ηε λύρηα όηαλ πεξπαηάσ,
θνβάκαη κήπσο κε ιεζηέςνπλ ή ραζώ,
θαη αλ ζε θάπνην ηνίρν θαηνπξάσ
ν θόζκνο όινο κε πεξλάεη γηα ηξειό.

Παξ’ όια απηά πνιύ ζαο αγαπάσ
πνπ ζηε δνπιεηά κνπ ηόζν κε βνεζάηε,
όηαλ δεηηάλνο ληύλνκαη θαη πάσ
γηα λα κε ειεήζνπλ νη δηαβάηαη.

5. Άιιαμα πνιιέο δνπιεηέο
Άιιαμα πνιιέο δνπιεηέο
πνπ’ ηαλ δύζθνιεο ζθιεξέο,
κέρξηο σο εδώ λα θηάζσ
λα κπνξέζσ λα ρνξηάζσ.

Έθαλα θαη θπιαθή
θαη θαιά ηελ πέξλαγα,
όιν μάπια θαη θαγί
θη άκα ιάρεη έβγαηλα.

Μηθξόο ήκνπλα γηαηξόο
θαη θνξίηζηα εμέηαδα,
από πίζσ θη από κπξνο
θαη καδί ηνπο έπαηδα.

Έγηλα θαη δηγθνιό
θάπνπ ζηνλ αξσληθό,
θαη ηνπξίζηξηεο ζπλαληνύζα
θη αλ κπνξνύζα ηηο καδνύζα.

Μεηά ήκνπλ ζηξαηεγόο
θαη ηνπο θίινπο έπαηξλα
ζηελ απιή κνπ θαη απζηεξόο
δηέηαδα θαη έδεξλα.

Έκπνξνο ήκνπλ κεηά
θη ό,ηη είρα πνύιεζα,
θηήκαηα θαη θηλεηά,
όια ηα μεπνύιεζα.

Μεηά πήγαηλα ζρνιείν
θη όιν πιάθα έζπαγα,
θαη δελ άλνηγα βηβιίν
κόλν κπάια έπαηδα.

Σέινο έγηλα παπάο
γηα θαιά ηελ άξαμα.
Σώξα έρεηο πηα λα θαο
θαη δνπιεηά δελ άιιαμα.

Μεηά έγηλα ηεκπέιεο
θη ήηαλ κηα θαιή δνπιεηά,
θη ν παηέξαο κνπ «ό,ηη ζέιεηο»
πιήξσλε γηα ηα θαιά.

Κη αλ γελώ πξσζππνπξγόο
όια σξαία ζα ηα θηηάμσ,
ζα κε ζέβεηαη ν ιαόο
θαη ηνλ ηόπν ζα ξεκάμσ.

Μεηά άξρηζα λα θιέβσ
θη έβγαια πνιιά ιεθηά,
αιιά θαη λα δεηηαλεύσ
εδνθίκαζα κεηά.

Μα θαη βαζηιηάο θαη πάιη
ή δηθηάηνξαο κεγάινο,
αλ γελώ ζα’ ρσ θακάξη,
δελ κε θηάλεη θαλείο άιινο.

6. Η σδή ζηελ πνξδή
Ω πνξδή πνπ γιπθά καο μειαθξώλεηο,
ηελ πίεζε ζη’ έληεξα καιαθώλεηο,
πόζν γιπθά ερείο όηαλ βγαίλεηο
θη επσδηαζηά ζηε κύηε καο κπαίλεηο!

Σσλ θιαζηθώλ ρξόλσλ είζαη ζπ ην ζύκβνιν.
Σεο θιαζζηθήο ηέρλεο είζαη ε ηειεηόηεηα.
Σεο θιαζζηθήο κνπζηθήο είζαη ην θύκβαιν,
θαη ησλ θιαζζηθώλ πξνηύπσλ ε πιεξόηεηα.

π ηελ πγεία καο δπλακηθά ηελ πξνζηαηεύεηο
όηαλ ηνμίλεο απ’ ηα θόπξαλα απνρεηεύεηο,
γη’ απηό δηαιαινύλ νη ζνθνί καο κε ζζέλνο :
Πάληα «θώινο θιαζκέλνο, γηαηξόο ρεζκέλνο».

Όηαλ κε όζπξηα βαξηά ηξνθνδόηεζε,
σδή νιόθιεξε κπνξείο ηόηε λα ζπλζέζεηο,
θη όηαλ κε θόςηκν γεξό ππξνδόηεζε,
καδί κε ηα αέξηα κπνξεί θαη λα καο ρέζεηο.

Αλεπηζύκεηνπο γύξσ καο απνκαθξύλεηο
θαη κε ηνλ ήρν ζνπ ηα ιεγόκελά ηνπο θξίλεηο.
Με ηελ νζκή ζνπ εδέζκαηα καο ζπκίδεηο
θαη ηελ αηκόζθαηξα κ’ αξώκαηα γεκίδεηο.

Καη αλ ν ζάλαηνο κε θνβίδεη
είλαη γηαηί κε πξνβιεκαηίδεη,
θαη εξσηώ ό,ηη θη αλ θάλσ,
αλ ζα πεζάλσ, πσο ζα θιάλσ ;

7. Έκπιεμα κε δύν θνπέιεο
Έκπιεμα κε δπν θνπέιεο,
κ‘ αγαπνύλ θαη θάλνπλ ηξέιεο,
θαη δελ μέξσ ηη λα πσ
πνηα απ’ ηηο δύν λα παληξεπηώ.

Μ’ όηαλ ζε ηαμίδηα πάσ
παίξλσ άιιε κηα θνπέια,
θαη ηηο άιιεο παξαηάσ
θαη έηζη ηελ πεξλάσ ηξέια.

Καη νη δπν κε θπλεγνύλε
θη όιν ζέινπλ λα κε δνύλε,
θαη ην ρξόλν κνπ κνηξάδσ
κα πνηέ δελ εζπράδσ.

Άιια όκσο κ’ αλαγθάδνπλ
λα ηηο απνθαηαζηήζσ,
θαη ηνλ ιόγν κνπ θσλάδνπλ
πσο ζα πξέπεη λα θξαηήζσ.

Όηαλ θεύγσ από ηε κία
ιεσ πσο πάσ ζε κηα ζεία,
θη όηαλ θεύγσ απ’ ηελ άιιε
ιεσ αλάγθε εηλ’ κεγάιε.

Γη’ απηό ζα γελώ κνξκόλνο
θαη ηηο δύν λα παληξεπηώ,
θη απηόο είλαη ηξόπνο κόλνο
απ’ ην πξόβιεκα λα βγσ.

Κάζε κέξα θαη ηηο δύν
πξέπεη λα ηθαλνπνηήζσ,
θαη δελ μέξσ κεο ζην θξύν
πνηα λα πηάζσ πνηα λ’ αθήζσ.

Πάσ ινηπόλ θαη ηνπο ην ιεσ
ηόηε εθείλεο κε θηππάλε,
από ηόηε αθόκε θιαησ
θαη κνλάρνο κνπ θνηκάκαη.

Καη νη δπν κνπ καγεηξεύνπλ
θαη λα θασ κνπ γπξεύνπλ.
ε πηέδνπλε λα ηξσο
θη έγηλα πνιύ ρνληξόο.

Έρσ ράζεη θαη ηηο δύν
κα ρσξίο λα αγρσζώ,
θη από θάπνην πξαθηνξείν
κ’ άιιεο δπν ζα βνιεπηώ

Καη νλόκαηα έρσ δύν
γηα λα κε κ ’αλαθαιύπηνπλ,
θαη έρσ θίινπο θάλα δύν
πνπ κπνξνύλ λα κε θαιύπηνπλ.

Καη κπαιό πνηέ δελ βάδσ
όηη θαη λα κνπ ζπκβεί,
ηνπο πνδόγπξνπο πιεζηάδσ
ε ςπρή κνπ ώζπνπ λα βγεη.

8. Η σδή ζηε ζηελή
Ω ζηελή πνπ γαιήλε θαη πξνζηαζία πξνζθέξεηο.
Πάληα δσξεάλ ηξνθή θαη ζηέγε καο παξέρεηο.
Πώο ζα ‘ζεια εδώ θαη άιινπο θίινπο καο λα θέξεηο
θη όινπο ζηε ζηνξγηθή αγθαιηά ζνπ λα καο έρεηο.

Χαζίο απνιακβάλνπκε θη άιια λαξθσηηθά
πνπ νη θαινί καο θύιαθεο καο θέξλνπλ λύρηα κέξα
θαη θάζε ηόζν βγαίλνληαο, πνιιέο θνξέο θξπθά,
κε γθόκελεο ζεζπέζηεο πεξλάκε ηελ εκέξα

Δδώ μεθνπξαδόκαζηε απ’ ηελ πνιιή δνπιεία καο
θαη πηα δελ θηλδπλεύνπκε από ηνπο αληηπάινπο.
ηνπο θίινπο πεξηγξάθνπκε ηα έξγα ηα θαιά καο
θη απμάλνπκε ηελ πείξα καο καδί κ όινπο ηνπ άιινπο.

Πώο ζα ζεια θαη έλζεκα λα έβαδεο πνιιά,
ώζηε κηα κέξα ζύληαμε λα πάξνπκε λα δνύκε,
ζαλ η’ άιια ηα επαγγέικαηα ηα αλζπγηεηλά,
θαη βγαίλνληαο ζηελ ζύληαμε λα κελ παξαλνκνύκε.

Αθόκε ζρεδηάδνπκε καδί κε ηελ παξέα
ιεζηείεο πνπ ζα θάλνπκε όηαλ ζα μαλαβγνύκε,
ηξάπεδεο πνπ ζα θιέςνπκε θαη ζρέδηα σξαία
θαη πνπ ζα πάκε ηα ιεθηά, θαη πνύ ζε λα θξπθηνύκε

Μόλν ζα πξέπεη πην θαιά θη εζύ λ’ νξγαλσζείο
θαη θέληξα δηαζθέδαζεο ηηο λύρηεο λα καο έρεηο,
θαη απ’ όιεο ηηο αλέζεηο καο θη εζύ ζ’ σθειεζείο
πνπ δελ ζα δξαπεηεύνπκε θαη έηζη δελ ζα ηξέρεηο.

9. Έλαο γόεο κε παηέληα
Δίκαη γόεο κε παηέληα
αιιά κέλσ ζε κηα ηέληα,
πνπ ‘ζηεζα ζ’ έλα λεζάθη
γηα λα βξσ έλα θνξηηζάθη.

Σόη’ ακέζσο ηεο θνιιάσ
θαη εθείλε κε γνπζηάξεη,
θαη ζηε ρώξα ηεο ζα πάσ
αθνύ ζέιεη λα κε πάξεη.

Σηο ηνπξίζηξηεο γπξνθέξλσ
θη είκαη έλα γλσζηό θακάθη,
αιιά δελ ηα θαηαθέξλσ
θαη κνπ κέλεη ην κεξάθη.

Κη έηζη δσ ζην ζπηηηθό ηεο
κε ηελ θόξε θαη ην γην ηεο,
κα θη ε θόξε κε γνπζηάξεη
θη απηή ζέιεη λα κε πάξεη.

Δίκαη έλαο σξαίνο λένο
κα είκ’ αδύλαηνο ζηηο γιώζζεο,
θη έηζη ηώξα ηειεπηαίσο
δελ κνπ θάζνλη’ νύηε θιώζεο.

Σόηε ε κάλα ην καζαίλεη
θαη ηη κνπ ‘θαλε δε ιεσ.
ηελ παηξίδα κνπ κε ζηέιλεη
θαη ηε κνίξα κνπ ηελ θιαησ.

Σηο θαιέο έρσ ζηακπάξεη
κήπσο θάπνηα κε γνπζηάξεη,
κα απηέο κε αγλννύλε
θαη κε άιινπο ηξηγπξλνύλε.

Όκσο πξέπεη λα ηξππώζσ
θη απ’ ηελ πείλα λα γιηηώζσ,
θαη πξνζπάζεηα λα θάλσ
γη’ απηό ηξέρσ λα πξνθάλσ.

Όκσο γηα λ’ επηβηώζσ
ίζσο άζρεκεο δπγώζσ,
πνπ ‘ρνπλ αξθεηά ρξνλάθηα
θαη γνπζηάξνπλ ηα θακάθηα.

ε ρνληξή γξηά θνιιάσ
θαη καδί ηεο μεθηλάσ,
θάλσ πσο ηελ αγαπάσ
θαη ζηνλ ηόπν ηεο ζα πάσ.

Βξίζθσ κία Μεμηθάλα
πνπ ’λαη ιίγν ζηξαβνθάλα,
πνπ ‘ρεη εγγόληα θαη παηδηά,
κα ‘ρεη θαη πνιιά ιεθηά.

Μα κπαιό πηα έρσ βάλεη
θαη ζ’ άιιε δε ζα θνιιήζσ,
πεξηκέλσ λα πεζάλεη
γηα λα ηελ θιεξνλνκήζσ.

10. Η ζπνπδαία εζνπνηόο
Ζζνπνηόο είκαη ζπνπδαία
πνπ ’ξζε απ’ ηελ Ρνπκαλία,
κα όηαλ πέθηεη ε απιαία
κε γηνπράξνπλ κε καλία.

Με δεηάλε θαη γηα ηζόληα
θη όιν ηξέρσ λα πξνιάβσ,
θη όζν γηα θξπθά πξνζόληα
δελ κπνξώ πηα λα ζπιιάβσ.

Σα Διιεληθά ζαλ γιώζζα
κ’ όιν ιάζε ηα κηιάσ,
όκσο θάζνκαη ζαλ θιώζα
θαη πνιύ θαιά θηιάσ.

ηηο ηαηλίεο πνπ γπξλάσ
έρνπλε νηθνλνκία,
δηόηη ξνύρα δελ θνξάσ
θη όκσο ζπάλε ηα ηακεία.

Σα πξνζόληα κνπ πξνζθέξσ
ζ’ όπνηνπο ηα επηζπκήζνπλ
θαη νη ζθελνζέηεο μέξσ
όηη ζα κε πξνηηκήζνπλ.

Γηα ην sex Oscar αλ δώζνπλ
ζίγνπξα ζα ην θεξδίζσ,
έζησ θη αλ κε μεζεώζνπλ
νη θξηηέο πνπ ζα γλσξίζσ.

11. Μππξαξίεο θαη θπξίεο
ε κη’ σξαία κππξαξία
κπαίλεη κη’ όκνξθε θπξία.
Έρεη ζηήζε αλεπηπγκέλα
θαη πιεζηάδεη πξνο εκέλα.

Σν ξόινη κνπ αθήλσ,
δε γπξίδσ λα ην πάξσ,
θαη ζηελ ίδηα κππξαξία
πάσ γηα λα ηελ ηξαθάξσ.

Σόηε εγώ ηε δηπιαξώλσ
θαη αξρίδσ ην θακάθη,
θαη ηελ κπύξα ηεο πιεξώλσ
θαη ηεο πηάλσ ην θσιάθη.

Δθεί βξίζθσ κία άιιε
πην σξαία θαη κεγάιε,
ζ’ έλα άιιν παλδνρείν
πάκε ηώξα ζην Θεζείν.

Σεο πξνηείλσ λα ραζνύκε
θαη καδί λα θνηκεζνύκε
θαη κε πάεη ζην Μνπζείν
ζ’ έλα σξαίν παλδνρείν.

Σώξα όκσο έρσ κάζεη
ηα ιεθηά κνπ θάπνπ θξύβσ,
θαη άδεην πνξηνθόιη ζα’ ρεη
ην δηθό κνπ όηαλ θύγσ.

Μπαίλνπκε θαη ην θσο ζβήλεη
θαη ακέζσο κε μεληύλεη,
θαη ζην ληνπο κε παξαζέξλεη
θαη ηελ παίξλσ θαη κε παίξλεη.

Νηύλνκαη θαη θεύγσ πξώηνο
πξηλ απ’ ην ινπηξό λα βγεη,
ζηγαλά ζαλ θακαξόηνο
θαη αο ςάρλεη λα κε βξεη.

Μεηά ληύλεηαη θαη πάεη
θη είκαη επραξηζηεκέλνο,
πνπ ιεθηά δε κνπ δεηάεη.
Πνπ λα μέξσ ν θαεκέλνο!

Σελ εθδίθεζε κνπ πήξα
κα ζε κππξαξία δελ κπαίλσ,
θαη ζην ζπίηη κνπ ηε κπύξα
κε ηε ζύδπγό κνπ παίξλσ.

Κη όηαλ ην πξσί ζα θηάζεη
κε ηη θξίθε δηαπηζηώλσ,
ηα ιεθηά κνπ έρσ ράζεη
θαη δε ζα’ ρσ λα πιεξώλσ.

Κη άκα πιένλ κνπ θνιιήζεη
μαλζηά ή κειαρξηλή,
δελ ζα βξεη λα κε καδήζεη,
έκαζα ηελ ηαθηηθή.

12. Σν καγηθό ξαβδί
Να ’ρα καγηθό ξαβδί
ηη δελ ζα θαηόξζσλα,
ηα ζηξαβά ζε κηα ζηηγκή
όια ζα ηα δηόξζσλα.

Σηο θνπέιεο ζα ’βαδα
λα κε πξνηηκνύζαλε,
πίζσ κνπ λα ηξέρνπλε
λα κε αγαπνύζαλε.

Σνπο αλζξώπνπο ζα ’βαδα
λα κε ππαθνύγαλε,
θη όηη ιόγν ζα ‘βγαδα
όινη ζα η’ αθνύγαλε.

Κη όζνπο ήζαλε θαθνί
βαηξάρνπο ζα ηνπο έθαλα
θαη κέζα ζηε θπιαθή
όινπο ζα ηνπο έρσλα.

Κη όζνπο κε κηζνύζαλε
όινπο ζα ηνπο ζάξσλα.
Θα κε πξνζθπλνύζαλε
θη εγώ ζα θακάξσλα.

Καη ην καγηθό ξαβδί
ηόηε ζα ην θαβαινύζα,
θαη ζ’ νιόθιεξε ηε γε
ό,ηη ζέισ ζ’ απνθηνύζα.

13. Η σξαία κπισλνύ

14. Ο θπζηνζεξαπεπηήο

Μηα σξαία κπισλνύ
ήηαλ ιίγν ζνπξινπινύ,
ζηνπο πειάηεο ηεο θνιινύζε
θη όινπο ηνπο ηθαλνπνηνύζε.

Κάπνηε ήκνπλα γηαηξόο
κνξθσκέλνο θαη ζνθόο.
πκβνπιέο παληνύ ζθνξπνύζα
θη έηζη ηα νηθνλνκνύζα.

Μα θη ν κπισλάο ηεο πάιη
ζε πειάηηζζεο κε θάιιε,
έθαλε ό,ηη κπνξνύζε
θη έηζη ηηο επραξηζηνύζε.

Καη εμέηαδα γπλαίθεο
θαη κεγάιεο θαη κπεκπέθεο,
μεγπκλώλνληαλ κπξνζηά κνπ
θη επθξαηλόηαλ ε θαξδηά κνπ.

Κη είρε ν κύινο πειαηεία
ζε ρσξηά θαη πνιηηεία.
Φέξλαλ' ηε ζπγθνκηδή ηνπο
γηα λα επθξαλζεί ε ςπρή ηνπο.

Μα νη ζύδπγνη απζηεξνί
πάληα εξρόηαλε καδί,
θαη κπνξνύζα λα θνηηάδσ
κα ρσξίο λα δνθηκάδσ.

Πξνηηκνύζαλε ηα βξάδηα
λα αιέζνπλ ηα ζηηάξηα,
θαη ζηνπο δύν αρπξώλεο
αθνπγόληνπζαλ θνξώλεο.

Σν καξηύξην λα γιηηώζσ
θάηη πξέπεη λα ζθαξώζσ.
Έγηλ’ έηζη γπκλαζηήο
θαη θπζηνζεξαπεπηήο.

Μα ην άιεζκα απηό
ήηαλ ιίγν αθξηβό,
κα θαλείο δελ δηαθσλνύζε
νύηε θαη ην καξηπξνύζε

Κάζε πόλν ζεξαπεύσ
θαη γπλαίθεο παζπαηεύσ,
κέζα ζηελ πνιιή δνπιεηά κνπ
έρσ θαη ηα ηπρεξά κνπ.

Ώζπνπ ν ληνο απ’ ηελ Βξαπξώλα
θξύβεηαη ζηνλ αρπξώλα,
ηελ γπλαίθα ηνπ ηζαθώλεη
θαη ηνλ κπισλά ζθνηώλεη.

Κη ήκνπλα παλεπηπρήο
θαη καδί κνπ θη νη αζζελείο,
κα νη ζύδπγνη έλα βξάδπ
κε επήξαλε ρακπάξη.

Σώξα ε κπισλνύ ‘λαη κόλε
αιιά όκσο δελ θσιώλεη,
κέξα λύρηα ‘ρεη πειάηεο
κνξθσκέλνπο θαη ρσξηάηεο.

Καη έηζη κε μπινθνξηώλνπλ
θαη ηα ρέξηα κνπ πιεγώλνπλ.
Γελ κπνξώ πηα λα δνπιέςσ
ηε γπλαίθα κνπ λα ζξέςσ.

Φέξλεη θαη ζπγρσξηαλέο ηεο
λα βνεζάλε ζηηο δνπιεηέο ηεο,
θαη ν κύινο ν θησρόο
έρεη γίλεη μαθνπζηόο.

Σόηε εθείλε κνπ ην ζθαεη
κ’ έλαλ γπκλαζηή γπξλάεη,
θη έρσ κείλεη κνλαρόο
ρσξηζκέλνο θαη θησρόο.

15. Αζεβείο πόζνη κνπ

16. Ο σξαίνο πνπ ήηαλ σξαία

αλ κε πηάλνπλε νη ηξέιεο
ζέισ έμ-επηά θνπέιεο,
λα κνπ θάλνπλε θακάθη
λα κνπ θύγεη ην κεξάθη.

Μηα σξαία ςεινκύηα
ηελ επάηεζε ηελ πίηα
θαη εξσηεύηεθε έλαλ λέν
ξσκαιέν θαη σξαίν.

Κάλα δπν λα κε θηιάλε
θη άιιεο λα κνπ ηξαγνπδάλε,
θη νη ινηπέο λα κε ρατδεύνπλ
θαη ιεθηά λα κε γπξεύνπλ.

Δίρε πινύζηα ηα θάιιε
ε σξαία απ’ ηελ Δθάιε,
κ’ απηόο ήηαλε θησρόο
άζηεγνο θαη κνλαρόο.

Να κνπ μύλνπλε ηελ πιάηε
ζαλ ην ξίρλσ ζην ξαράηη,
θάπνηεο λα κε παζπαηεύνπλ
θη άιιεο ιάγλα λα ρνξεύνπλ.

Δηο ην ζπίηη ηεο ηνλ βάδεη
θη ν κπακπάο ηεο αο θσλάδεη,
ζέιεη λα ηνλ παληξεπηεί
θαη λα δήζνπλε καδί.

Ν’ επσδηάδνπλε σξαία
ζαλ κνπ θάλνπλε παξέα.
Νόζηηκα λα καγεηξεύνπλ
θαη λα κε λνηθνθπξεύνπλ.

Σνλ θνπξεύεη ηνλ μπξίδεη
θαη θνπζηνύκηα ηνπ δσξίδεη,
θαη καζήκαηα ηνπ θάλεη
πώο λα ηξώεη θαη ηη λα θάλεη.

Φίινπο άιινπο λα κελ έρνπλ
κόλν ‘κέλα λα πξνζέρνπλ.
Μόλν ‘κέλα λ’ αγαπάλε
ό,ηη θάλνπλ θη όπνπ πάλε.

Κη έηζη ν λένο θνπξειήο
έρεη γίλεη πηα δαλδήο,
θη εκθαλίδεηαη ζεκλόο
θνπληζηόο θη επσδηαζηόο.

Καη πνηέ λα κε γθξηληάδνπλ
θη απαηηήζεηο λ’ αξαδηάδνπλ.
Σηο κνπξκνύξεο δελ αληέρσ
ζην θξεβάηη ζαλ ηηο έρσ.

Μα ε θνπέια απνξεί
π’ ν θαιόο ηεο δελ κπνξεί,
ζέιεη πξώηα ην ζηεθάλη
γηα λα θάλεη ό,ηη ζα θάλεη.

Να δειεύνπλ δελ κ’ αξέζεη
αλ βξσ άιιε πνπ κ’ αξέζεη.
Μνύηξα λα κε κνπ θξαηάλε
νύηε λα κε παξαηάλε.

Όκσο ιύλεη ην κπζηήξην,
δηόηη κεο ζην γπκλαζηήξην
ηζάθσζε ηνλ λεαξό
λα θηιά ηνλ θεπνπξό.

Σόζν ηδαληθέο γπλαίθεο
παηρληδηάξεο θαη κπεκπέθεο,
όιν ςάρλσ κα δε βξίζθσ
θη έηζη κόλνο κνπ ηε βξίζθσ.

Σόηε ε θνπειηά ηα ράλεη
θαη ηνλ δηώρλεη κάλη-κάλη.
Με ηνλ θεπνπξό ζα κπιέμεη
ώζηε ν λένο λα δειέςεη.

17. Η θπξία Πεξζεθόλε

18. ηε ζαιάζζηα αθξνζαιαζζηά

Σελ θπξία Πεξζεθόλε
ηελ βαξύλνπλ πέληε θόλνη.
Δίλ’ απηνί πνπ παληξεπόηαλ
θαη ζην ηέινο ηνπο βαξηόηαλ.

ηε ζαιάζζηα αθξνζαιαζζηά
ε δξόζνο θέξλεη ηε δξνζηά,
θαη ην βξεγκέλν ην λεξό
βξέρεηαη από ηνλ αθξό.

Ήηαλ όκνξθε θνπέια
θη είρε ζσκαηάθη ηξέια,
θαη ζε γέξνληεο θνιινύζε
θη αλ κπνξνύζε ηνπο καδνύζε.

Σα θύκαηα πνπ θπκαηίδνπλ
ζπκίδνπλ θύκαηα π΄ αθξίδνπλ,
θαη ν αθξάηνο ν αθξόο
αθξίδεη ζηνλ αθξό θη απηόο.

Κη όζνη είραλ πνιιά ιεπηά
ηνπο παληξεύνληαλ κεηά,
θαη καδί ηνπο ιίγν δνύζε
θη ύζηεξα ηνπο παξαηνύζε.

Κη ν άλεκνο πνπ αλεκίδεη
ζπκίδεη βόζξν πνπ κπξίδεη
θαη νη γνξγόλεο καο γνξγέο,
γνξγά θνπλάλε ηηο νπξέο.

ηνλ θαθέ ηνπο ηνλ πηθξό
έξηρλε αξζεληθό,
θη έηζη ηνπο θιεξνλνκνύζε
θαη γηα ιίγν ηνπο πελζνύζε.

Ο ήιηνο ιηάδεη ηηο αθηέο
θη απηέο δεζηαίλνληαη θαπηέο,
θη ε ιάκςε ιάκπεη, ιακπηξίδεη
θαη ην θσιάθη καο καπξίδεη.

Ύζηεξ’ εύξηζθε σξαίνπο
δπλαηνύο θαη ξσκαιένπο,
πνπ καδί ηεο θαηνηθνύζαλ
θαη ηα πινύηε ηεο γιεληνύζαλ.

Κη όια ηα ςάξηα πνπ ςαξώλνπλ
θακαξσηά καο θακαξώλνπλ,
θαη νη ςαξάδεο πνπ ςαξεύνπλ
ςάξηα λα πηάζνπλε γπξεύνπλ.

Μ΄ αλ ηειεηώλαλ ηα ιεπηά
γέξν εύξηζθε μαλά,
πνπ θη απηόλ ηνλ παληξεπόηαλ
θη ε δσή ζπλερηδόηαλ.

Καη ε κπξσδάηε κπξσδηά
κπξίδεη όιν επσδηά,
θαη όιν αξώκαηα ζθνξπά
πνπ είλαη αξσκαηηζηά.

Ώζπνπ κε ηνλ ηειεπηαίν
ιάζνο έθαλε κνηξαίν.
Ήπηε απηή απ΄ ηνλ θαθέ ηνπ
ηνπ αλδξόο ηεο ηνπ εθέηνπ.

Σα αξώκαηα πνπ αξσκαηίδνπλ
ρηιηάδεο επσδηέο ζθνξπίδνπλ,
θαη θάζε εύνζκνο αλζόο
κπξίδεη εύνζκα θη απηόο.

Κη ήηαλε γηα λα πεζάλεη
κα εθείλνο ηελ πξνθηάλεη.
Σελ γπλαίθα ηνπ γιηηώλεη
θαη ζηελ θπιαθή ηε ρώλεη.

Μα η΄ άξσκα πνπ βγάδσ εγώ
ζπκίδεη κπξσδηά απ΄ απγό,
θη όιν ηνλ θόζκν αεδηάδεη
όπσο ν βόζξνο πνπ αδεηάδεη.

Σελ ππόινηπε δσή ηεο
πέξαζε κεο ζην θειί ηεο,
θαθέ πίλνληαο πηθξό
ρσξίο λα ‘ρεη αξζεληθό

Γη απηό κε δηώρλνπλ νη γεηηόλνη
θαη έρσ κείλεη ηώξα κόλε,
κα ζηα γνπξνύληα ηνπο αξέζεη
θαη θάπνην πάεη λα κνπ ηελ πέζεη.

19. Ο Εξκήο ηνπ Πξαμηηέινπο

20. Ο βαζηιηά ησλ Ίλθαο

Ο Δξκήο ηνπ Πξαμηηέινπο
εζεάζε επηηέινπο,
ζηελ Δξκνύ πεξηπαηνύζε
θαη ηνπξίζηξηεο θπλεγνύζε.

Ήκνπλ βαζηιηάο αιήζεηα
ζε παιαηόηεξε δσή κνπ.
Σώξα κνπ ‘κεηλε ζπλήζεηα
μύξηζκα ζηελ θεθαιή κνπ.

Βξίζθεη κηα ρνληξή βπδνύ
θνξησκέλε κε κπηδνύ,
πνπ ην ζώκα ηεο θνπλνύζε
θαη ζαλ πάπηα πεξπαηνύζε.

Δθαβάιαγα βνπβάιηα
πνπ ‘ρα ζην βαζίιεην κνπ.
Σώξα έρσ καύξα ράιηα
θαη ξεηάξεη ην κπαιό κνπ.

ηε γσλία ηε ζηξηκώρλεη
θαη ακέζσο ηε θηιάεη,
θη όηαλ ε ρνληξή ηνλ δηώρλεη
ζηνλ πνπό ηεο ηελ ηζηκπάεη.

Με αζήκη θαη ρξπζάθη
ήηαλ όιν ην παιάηη.
Σώξα έρσ κηα ζθάθε
θαη κηζό ζαθί αιάηη.

Καη θσλάδεη απηή θαη θιαηεη
θη έξρεηαη ε αζηπλνκία,
θη ν Θεόο Δξκήο ηνπο ιέεη:
-- Με πεηξάδεηαη ηα Θεία.

Δίρα έμ-επηά γπλαίθεο
ζην βαζίιεην ηνπ Πεξνύ,
κα θαη θακπόζεο κπεκπέθεο
πνπ ηηο έθξπβα αιινύ.

Μα ηνλ βιέπεη ε Αζελά
πνπ ηελ είρε πεζεξά,
θαη ην ιέεη ζηελ Πεξζεθόλε
θαη θαλέλαο δελ ηνλ ζώλεη.

Σώξα ςάρλσ γηα κηαλ άιιε
κα θακηά δελ κε πιεζηάδεη,
έρσ γίλεη ζαλ βνπβάιη
θη ε κνξθή κνπ ηηο ηξνκάδεη.

Σνπ αξπάδεη ην πνπιί
θαη ην θόβεη ζηε ζηηγκή,
θη από ηόηε ν Δξκήο
εκθαλίδεηαη ρσξίο.

ηε δόμα ηνπ παξειζόληνο
ην κπαιό κνπ κε γπξίδεη,
κα κ΄ απηά επί ηνπ παξόληνο
ην ζηνκάρη δελ γεκίδεη.

Γη’ απηό θαη ζην άγαικά ηνπ
πνπ ‘ρεη όια ηα θαιά ηνπ,
είλαη θάηη πνπ ηνπ ιείπεη
θη έρνπλ νη γπλαίθεο ιύπε.

Θέισ πίζσ λα γπξίζσ
ζηηο παιηέο κνπ ηηο δσέο,
ζηηο γπλαίθεο κνπ λ’ νξκήζσ
πνπ ‘ρνπλ κείλεη λεζηηθέο.

Μα ζα πσ ηνπ Πξαμηηέινπο
λα ‘ξζεη λύρηα ζην κνπζείν,
θαη ζην άγαικα επηηέινπο
λα πξνζζέζεη η’ εξγαιείν.

Καη ηα πινύηε κνπ λα θξύςσ
ζε θξπςώλα κπζηηθό,
γηα λα ηα αλαθαιύςσ
ζαλ μαλαβξεζώ εδώ.

21. Σν θαζηζηό βνπβάιη

22. Σν ηξνκεξό παηδί

Κάζε κέξα πνπ πεξλάεη
θαηεβάδσ δέθα πηάηα,
ην ζηνκάρη κνπ πεηλάεη
θη έρσ γίλεη ζαλ παηάηα.

Δίκαη ηξνκεξό παηδάθη
θη έρσ κόλ’ έλα κεξάθη,
όιν θάξζεο λα ζθαξώλσ
θαη λα ζαο αλαζηαηώλσ.

Όια ηα θαηαβξνρζίδσ
θαη ηελ όξεμε κ’ εζίδσ,
λα ‘λαη πάληα αλνηγκέλε
θη ε θνηιηά κνπ πεηλαζκέλε.

Όηαλ βιέπσ ηνλ κπακπά κνπ
λα θηιάεη ηελ ληαληά κνπ,
πάσ ην ιεσ ζηε κακά κνπ
θαη γειώ κε ηελ θαξδηά κνπ.

Ό,ηη βξίζθσ θαηεβάδσ
θαη θαζόινπ δελ δηζηάδσ.
Σν ζηνκάρη κεγαιώλεη
θη ν γηαηξόο κνπ κε καιώλεη.

Όηαλ βιέπσ ηελ κακά κνπ
αγθαιηά κε ηνλ καλάβε,
ηξέρσ θέξλσ ηνλ κπακπά κνπ
θη έηζη ν θαπγάο αλάβεη.

Όηη ηξώσ ιίπνο βγαίλεη
πνπ ην ζώκα κνπ γεκίδεη,
θη αλ δελ θασ ε θαεκέλε
ε θνηιηά κνπ γνπξγνπξίδεη.

ε ηξαπέδηα όηαλ πάσ
όπνπ θίινη καο θαινύλε,
όηη πνπλ ην καξηπξάσ
ζ΄ όζνπο ηνπο θαηεγνξνύλε.

Όζνη κε θνηηνύλ κε θξάδνπλ
ηη λαη ηνύην κνπ ην ράιη,
θη νη γλσζηνί κνπ κε θσλάδνπλ
έλα θαζηζηό βνπβάιη.

Κη αθνξκέο όηαλ δελ έρσ
όιν θάπνηνλ ζα θαξθώζσ.
Ζζπρία δελ αληέρσ,
θάπνην ςέκα ζα ζθαξώζσ.

Καη ζπλέρεηα παραίλσ
θαη δελ μέξσ πνπ ζα θηάζσ,
θη όζν ηξώσ δελ ρνξηαίλσ
θαη θνβάκαη πσο ζα ζθάζσ.

Κάλσ ζθαλδαιηέο κεγάιεο,
θιέβσ θάηη αθξηβό,
ην πεηώ ζε ηζέπεο άιιεο
λα βξεζεί γηα λα γειώ.

Κη όιν θνξεζηέο αιιάδσ
γηαηί πηα δελ κε ρσξνύλε,
θαη ηα πόδηα κνπ θνηηάδσ
γηαηί πηα δελ κε θξαηνύλε.

Παίξλσ πξάγκαηα θαη βάδσ
ηνπ ελόο λα ηα ‘ρεη ν άιινο,
θαη ην άρηη κνπ έηζη βγάδσ,
γίλεηαη θαπγάο κεγάινο.

Θε λα δήζσ μαπισκέλε
λα κελ ζπαηαιώ ζεξκίδεο,
λα κελ ληώζσ πεηλαζκέλε
όηαλ θασ ηξεηο κεξίδεο.

Αιιά θάπνηε κε πηάλνπλ
θη όινη κε μπινθνξηώλνπλ,
αιιά ό,ηη θαη λα θάλνπλ
από κέλα δε γιηηώλνπλ.

23. Η ζπνπδαία ηαηξόο

24. Ο θνληόο θανπκπόε

Μηα ζπνπδαία ηαηξόο
δίδαζθε ην ηη λα ηξσο,
ζνπ ιέγε θαη ηη λα πίλεηο
αλ δελ ζέιεηο λα παρύλεηο.

Ήηαλ έλαο θανπκπόε
πνπ ηνπ έιεηπε ην κπόη.
Έλα pony θαβαινύζε
θαη ηηο γθόκελεο ρηππνύζε.

΄ έβαδε λα κελ θαπλίδεηο
θαη ραζίο λα κελ αγγίδεηο,
κε γπλαίθεο λα κελ παο
νύηε θαη λα μελπρηάο.

Μ’ ήμεξε θαιό ζεκάδη
πνπ ζε έζηειλε ζηνλ Άδε,
θη αλ ηνπ έκπαηλεο ζηελ κύηε
έξηρλε θαη δπλακίηε.

Σν αιθνόι λα απνθεύγεηο
θαη ζηελ εμνρή λα θεύγεηο
θαη πνιύ λα πεξπαηάο,
κα λα βιέπεηο πνπ παηάο.

Καη θαλέλα δε θνβόηαλ
θη όινη γύξσ ηνπ θξπβόληαλ,
θαη πνπινύζε ηζακπνπθά
ζ΄ όπνηνλ εύξηζθε κπξνζηά.

Καη γπκλαζηηθή λα θάλεηο
αλ δελ ζέιεηο λα πεζάλεηο,
λα κεηώζεηο ηελ ηξνθή ζνπ,
λα πξνζέρεηο ην πνπιί ζνπ.

Αιιά είρε κηα γπλαίθα
όπνπ κέηξαγε γηα δέθα,
γηαηί ήηαλ ζσκαηώδεο,
γπκλαζκέλε θαη κπώδεο.

Έηζη γέξνο ζα πεζάλσ,
κα δελ ζα ρσ ηη λα θάλσ
θαη ζα πιήηησ όιε κέξα,
γη απηό ζα ηελ θάλσ πέξα.

Πήγε λα ηελ θνβεξίζεη
κα ρσξίο λ’ ππνινγίζεη.
Σνπ βνπηάεη ην πηζηνιάθη
θαη ηνπ ξίρλεη έλα κπεξληάθη.

θέπηνκαη λ’ απνθαζίζσ
ηε δσή κνπ λα γιεληήζσ
θη αο πεζάλσ πξηλ γεξάζσ,
κηα π’ σξαία ζα πεξάζσ.

Κη ν θαιόο καο ληξνπηαζκέλνο,
κεο ζην ζπίηη θιεηδσκέλνο
δελ ηνικά λα μεκπηίζεη
θαη ηνλ θόζκν λ΄ αληηθξίζεη.

Κη αλ πεζάλσ θαη δελ δήζσ
ηελ δσή ζα ζπλερίζσ,
ζηνλ παξάδεηζν ζαλ πάσ
όπνπ πάιη ζα γιεληάσ.

Δπεηδή ην πάζεκα ηνπ
ην ‘ρεη κάζεη όι' ε πόιε,
έιαβε ην κάζεκα ηνπ
θαη γεινύλ καδί ηνπ όινη.

Γη απηό θίινη κε βηαζηείηε
ζπκβνπιέο λα αθνινπζείηε,
θαη γιεληήζηε ηε δσή ζαο
όπσο ζέιεη ε ςπρή ζαο.

Κη όηαλ θάπνηε ζα βγεη
ηζακπνπθά δελ ζα πνπιάεη.
Έγηλε θαιό παηδί
θαη κε επγέλεηα ζα κηιάεη.

25. Η θπξία Επηπρία
Ζ θπξία Δπηπρία
έρεη θνζκνζεσξία
γηα ην ζύκπαλ θαη ηελ πιάζε,
π’ ν θαζέλαο ζα γειάζεη.

Κάπνηε ιεεη ζα ληθήζεη
θαη ζα ηελ αλαγλσξίζνπλ,
θαη ηε γε ζα ζπγθηλήζεη
θαη ζα ηε ρεηξνθξνηήζνπλ.

Δίλαη από γλσζηό πιαλήηε
γη απηό έρεη ηέηνηα κύηε,
παληνύ ζέιεη λα ηε ρώλεη
θαη πνιιέο θνξέο κ΄ αγρώλεη.

Σόηε δίπια ηεο ζα κ΄ έρεη
ηε ραξά λα κνηξαζηώ.
Κόζκνο πίζσ ηεο ζα ηξέρεη
θη επηηέινπο ζα πεηζζώ,

ηα θαδίλα κπαηλνβγαίλεη
θαη θεξδίδεη όπνπ πεγαίλεη,
κα ιεθηά πνηέ δελ έρεη
γη απηό όιε κέξα ηξέρεη.

γηα ηα θαηνξζώκαηα ηεο
θαη ηελ θαζαξή ηεο ζθέςε,
θαη γηα ηα ιεγόκελα ηεο
π’ ν θαζέλαο ζα πηζηέςεη.

Γηα ην κέιινλ ζνπ κηιάεη
ην κπαιό ζνπ πηπηιάεη,
θαη ηελ αύξα ζνπ δηαβάδεη
κα κπαιό πνηέ δελ βάδεη.

Έηζη εγώ ηελ αγαπάσ
γηαηί κνπ ‘ρεη εκπηζηνζύλε,
θη όπνπ κνπ δεηάεη πάσ
θαη ηεο δείρλσ θαινζύλε.

Θε λα θάλεη Αζθιεπηείν
πγηείο λα ζεξαπεύεη.
Θα ‘ρεη θαη ςπρηαηξείν
ηνπο ηξεινύο λ’ απνηξειαίλεη.

Κάζνκαη θαη ηελ θνηηάδσ
ζαλ αξρίδεη αθεγήζεηο,
κ’ όζν θαη αλ θαξαθιηάδσ
δελ ηεο θέξλσ αληηξξήζεηο.

Σόζα κπζηηθά γλσξίδεη
πνπ ηα μέξνπλ κόλν ιίγνη,
θαη ην κέιινλ καο ζ’ νξίδεη
θαη ε γθαληεκηά ζα θύγεη.

Μα θαλείο πνηέ δελ μέξεη
πνπ ππάξρεη ε ινγηθή,
θαη ην κέιινλ ηη ζα θέξεη
θη αλ απηή δηθαησζεί.

εκηλάξηα νξγαλώλεη
θαη δηδάζθεη ηα δηθά ηεο,
θαη ηνπο αθειείο καδώλεη
πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα κπαιά ηεο.

Γη απηό δελ ηελ θαηαθξίλσ
νύηε θαη ηελ παξεμεγώ,
θη αλ ηα όζα ιέεη θξίλσ
κπνξεί θαη λα δηαςεπζζώ.

26. Η θπξία αλθαδάλε
Σελ θπξία αλθαδάλη
όπνηνο δελ ηελ μέξεη ράλεη.
Όιε κέξα δεηηαλεύεη
θη όιν θάηη καγεηξεύεη.

Όιν κε παξαθαιάεη
θαη ιαρεία κνπ πνπιάεη
πνπ ‘λε ιέεη γηα πεηλαζκέλνπο,
ηνπο πνλάεη ηνπο θαεκέλνπο.

Κάλεη θαη θηιαλζξσπίεο
ζε θπξίνπο θαη θπξίεο
θαη ιεπηά ζπρλά ζπλάδεη,
κα ζηελ ηζέπε ηεο ηα βάδεη.

ηε θηιόπησρε δσή ηεο
θξόληηδε γηα ην πνπγθί ηεο,
κα ηελ πήξαλε ρακπάξη
θαη ηελ άγνπζα ζα πάξεη.

Έρεη γθξίδα ηα καιιηά
πνπλ΄ θνληά θαη θαηζαξά,
θαη ην βξάδπ ζαλ ηελ δεηο
ζε λα ηξνκνθξαηεζείο.

Αλ καδί ηεο ζα κηιήζεηο
γηα ηξειή ζα ηε λνκίζεηο,
κα κε ηα θακώκαηα ηεο
ηελ γεκίδεη ηελ θνηιηά ηεο.

Καη ε πεξηθέξεηα ηεο,
αλ πξνζζέζεηο ηα βπδηά ηεο,
είλαη κηάκηζε νξγηά
πνπ ην κπόη ηεο πεξλά.

Όκσο δελ ηελ θαηαθξίλσ,
γηαηί γύξσ ηεο αλ θξίλσ,
ηε δσή όπσο ξπζκίδεη
πνιύ θόζκν κνπ ζπκίδεη.

27. Η αθξάηε παπαδηά
Μηα αθξάηε παπαδηά
έμσ έβγαηλε ζπρλά,
ηνπο θαινύο ηεο ζπλαληνύζε
ηνλ παπά ηεο απαηνύζε.

Ο παπάο ηεο ηελ θνηηνύζε
θαη πνιύ αλεζπρνύζε,
ώζπνπ ηα έθηηαμε κε άιιε
πνπ ‘ρε ζπάληα ηα θάιιε.

αλ αξγνύζε λα γπξίζεη
έιεγε «ήκνπλα ζηε βξύζε»,
κ’ ν παπάο ηελ αγαπνύζε
θη όια ηεο ηα ζπγρσξνύζε.

Ήιζε λ’ εμνκνινγεζεί,
ηνπο πόζνπο ηεο λα δηεγεζεί,
θη αληί λα ηελ επινγήζεη
έπηαζε λα ηελ θηιήζεη.

Χζεο ηελ έπηαζαλ ζηνλ κύιν
αγθαιηά κε θάπνην θίιν,
θαη αξγόηεξα ζηε ζηάλε
κε ζθηζκέλν ην θνπζηάλη.

Έηζη ηα 'θηηαμαλ νη δπν ηνπο
κα δελ ήηαλ γηα θαιό ηνπο,
δηόηη ε παπαδηά δειεύεη
θαη ηελ άιιε ξεδηιεύεη.

ήκεξα ήηαλ ζην κπνζηάλη
αγθαιηά κ΄ έλαλ ηζνπάλε,
θαη πξνρζέο ζηε Γξαπεηζώλα
κε κηα άιιε ηζαπεξδόλα

Σόηε ν παπάο ζπκώλεη
θαη ζην ζπίηη ηελ θιεηδώλεη,
ηελ θαθηά ηελ παπαδηά
κελ ηνπ θάλεη θαη παηδηά.

Σα παηδηθά πνηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ δηαζθεπάζηεθαλ έηζη ώζηε λα κνηάδνπλ κε ηα γπλαηθεία ζηήζε, πνπ
όπσο θαη εθείλα, ελώ έρνπλ γίλεη γηα ηα παηδηά δηαζθεδάδνπλ κ΄ απηά νη κεγάινη.
28. Η θαιή καο αγειάο (Δηάβαδε θαη κε γειάο)
Ζ θαιή καο αγειάδα
ινύδεηαη κε καξκειάδα.
ην θαπέιν ηεο εκπξόο
θάζεηαη έλαο ζηξαηεγόο.

Θα ηνπ πνπλ νξίζηε θάην
θαη ζα δνύκε άζπξν πάην,
ηξώγεηαη θαη θαξεθιάην
κε απόθαζε ηνπ ΝΑΣΟ.

Σν ρνξηάξη ηεο καζνύζε
θη όια ηα θηινζνθνύζε,
θαη ην κνύζη ηεο καδνύζε
θαη Σζηηζάλε ηξαγνπδνύζε.

Θα ηελ βγάιεη ν ζηξαηεγόο
πνπ όιν θάζεηαη εκπξόο,
λα ηνλ γιύθεη ε αγειάδα
λα βνεζάεη ηελ Διιάδα.

Ξαπισκέλε ζηελ ιηαθάδα
παξαγγέιλεη παζηηηζηάδα.
Σν αξλάθη ηεο πην θάησ
καζνπιάεη καληνιάην.

Θα ρνπκε θαη βνπηηξάθη
απ΄ ην πινύζην ρνξηαξάθη,
λα ιαδώλνπκε ηνπο άιινπο
Άγγινπο, Γάιινπο, Πνξηνγάινπο.

Γάια βγάδεη ην βπδί ηεο
θαη θσλάδεη ε κακή ηεο,
πνπ ‘πεζε ν αηκαηνθξίηεο
θη έζπαζε ην κπηθνπηί ηεο.

Οη αδειθέο ηεο ηξειάζεθαλ
θαη ηηο θάγαλ θαη ραζήθαλ
επξσπαίνη θαη ινηπνί,
πνπ ηξειάζεθαλ θη απηνί.

Θα ην θάλνπκε ηπξάθη
ην γελλαίν ρνξηαξάθη,
λα ην θαεη ν ζηξαηεγόο
πνπ εηλ΄ πεηλάιαο θαη ρνληξόο.

Σξειάζεθε θη ν ζηξαηεγόο,
πνπ όπσο θάζεηαη εκπξόο
ζα ηνλ θαεη ε αγειάδα
λα γιηηώζεη ε Διιάδα.

29. Γηα λα ζπκόκαζηε ηελ αξραία γιώζζα καο
Με θνηηάο θνπηή αζθαξδακπρηί.
Με αθνύο αζκέλσο θη είκαη βξαρληαζκέλνο.
Άγλνηα νθιηζθάλεηο θαη όιν κνπ ηε ζθάλεηο.
Γηελεθώο κνπ ιεο ην αιπζηηειέο.
Πεξί πνιιά ηπξβάδεο θαη κε θαξαθιηάδεηο,
θαη ηελ εηκαξκέλε ηελ έρεηο ξεκαγκέλε.
Δίκαη, σο εηθόο, κέγαο ζησηθόο.
Δπήθνα πξνθξίλεηο κα ραιεπώο κε θξίλεηο.
ηνλ εληαπηό ζνπ ζθύδεη ν εαπηόο ζνπ.
Άκα δελ ζπλάδεηο ζα ζε θαεη ν Άδεο.
Πεηξάζαη θαη κεηέξρεζαη αιιά δελ ζπλέξρεζαη.
Πνιιά αληηδηαζηέιιεηο θαη κε ππνζηέιιεηο.
Γηελεθώο επαίξεζαη θαη αήζσο θέξεζαη,
θαη παξεκπηπηόλησο πξάηηεηο πξνζεθόλησο.
Καη ςεπδώλ δελ θείδεζαη θη άκα ιάρεη εθδίδεζαη,
θη αλ παξαγθσλίδεζαη πάληα δηαπιεθηίδεζαη.
Ούηε θαλ γηλώζθεηο α αλαγηλώζθεηο.

Θνύξηα παηαλίδεηο θαη ηα δηαηπκπαλίδεηο.
Ση επηδαςηιεύεηο θαη όιν κε ζσπεύεηο;
Ωο εδώ εμηθλείζαη θαη πνιηνξθείζαη.
Δηπέ κνη ηη δνθείο θαη θαξαδνθείο.
Ζ θνκπνξξεκνζύλε ζνπ είλ’ ε αιινθξνζύλε ζνπ,
θαη επνθζαικηάο όζα ζα κνπ θαο.
Ζ κεγαινζπκία ζνπ είλαη ε ζπκεδία ζνπ.
Δίζαη απειπηζκέλε θαη νινθπξόκελε,
θαη έρεηο αιγεηλή όςε πειηδλή.
Άγεζαη θαη θέξεζαη θαη γη απηό επαίξεζαη.
Όκσο θαηαμηώλεζαη όηαλ μεγπκλώλεζαη,
θαη ν λνπο ζνπ παξαπαίεη όηαλ βιέπεηο πέε.
ε έμαξζε επξίζθεζαη θαη όιν ζπλεπξίζθεζαη,
θαη ζηεξείζαη αηζρύλεο, αηδνύο θαη ζσθξνζύλεο.
Άκα όκσο ζνπ αξέζσ ηόηε ζέισ λα ζηελ πέζσ,
θαη όζ’ αξραία ηα μερλνύκε θαη καδί ζε λα ηε
βξνύκε.

30. Σν κηθξό θαξάβη

31. Κη ε ρνληξή Μαξηώ

Ήηαλ έλα κηθξό θαξάβη
πνπ θνπβαιάεη καύξε θαλλάβε,
θαη ηελ κνηξάδεη από κηα δόζε
γηα όπνηνλ ζέιεη λα καζηνπξώζεη.

Πνπ ήηαλ αηαμίδεπην
θαη όρη λα ην παηλεπηώ,
κα κ’ αγαπάεη ε Μαξηώ
αιιά θαη άιιεο θαλά δύν.

Κη έθαλ’ έλα καθξύ ηαμίδη,
θη έρεη θνξηίν ηνπ ην μύδη,
πνπ ην πνπιάεη γηα έλα γξόζη
γηα όπνηνλ ζέιεη λα μεζπκώζεη.

Μέζα εηο ηελ Μεζόγεην
ηεο έρσ θάλεη έλαλ γην.
Σεο εηνηκάδσ θαη κηα θόξε
γηα λα καιώλνπλ ζαλ θνθόξνη.

ε πέληε έμη εβδνκάδεο
πηάζαλ ηνπο λαύηεο νη κακάδεο.
Θε λα ηνπο πάξνπλ γηα παηδηά ηνπο
γηα λα καδεύνπλ ηελ ζνδεηά ηνπο.

ώζεθαλ όιεο νη ηξνθέο
θαη ηζαθσζήθακε πξνρζέο,
γη απηό θαη ζα ηεο ξίρλσ μύιν
όηαλ ηηο θέξλεη απ’ ηνλ κύιν.

Καη ηόηε ξίμαλε ηνλ θιήξν
πνπ ‘πεζε πάλσ ζ΄ έλα ζθύιν,
θαη ηνπο δεηάεη ηώξα ιεπηά
πνπ ηνπ ηζάθηζαλ ηα πιεπξά.

Πνηνο απ΄ όινπο ζα ζθαγεί;
Γελ ζα ηηο δίλσ πηα θαγί,
γηαηί όζν πάεη θαη ρνληξαίλεη
θαη ηίπνηα πηα δελ ηεο κπαίλεη.

Κη ν θιήξνο έπεζε ζην Νίθη
θαη ηνπ εζηξάβσζε ην πόδη,
θαη πεξπαηά κε δεθαλίθη
θαη θσλάδεη «πνπ ΄ζαη Ζξώδε».

Πνπ ήηαλ αηαμίδεπην.
Δ όρη θαη λα μνδεπηώ,
θαη λα ηελ ζηείισ θξνπαδηέξα
γηα λα κνπ πάξεη ηνλ αέξα.

Κη αλ ζαο αξέζεη απηή ε ηζηνξία
ν θιήξνο θη ε ηεξαξρία,
πνπ όιν καο πξήδνπλε ηα ηξία,
βάιαλε πιώξε γηα ηελ Σξνία.

Σε μαλά ιέκε απ΄ ηελ αξρή
θαη δελ ζα θάλσ θαθή αξρή
λα ηεο ην πάξσ ην ακάμη,
γηαηί όπσο πάεη ζα κε ξεκάμεη.

Μαο άξεζε απηή ε ηζηνξία.
Γπκλή ζε κηα κππξαξία
ρνξεύεη ε Διέλε ζην ηξαπέδη,
θη ν θιήξνο ηνλ απιό ηνπ παίδεη.

Καη ζα ηελ πνύκε απ΄ ηελ αξρή
πνπ θάλακε θαιή αξρή,
θαη κ΄ άιινλ ηώξα μεθαληώλεη
θη όια εθείλνο ηα πιεξώλεη.

Κη ν Πάξεο ηνπο θνηηά θαη ζθαεη
γηαηί θαιέζαλ θαη ηνλ Sky,
λα θάλεη video γηα ην ζπίηη
Διέλεο κε αξρηκαλδξίηε.

Έηζη γιηηώλσ ηα ιεπηά κνπ
κ΄ απμάλνληαη ηα θέξαηα κνπ,
θαη ην παηδί πνπ ζα γελλήζεη
κπνξεί λα κνηάδεη θαη ηνπ Εήζε.

32. Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό

33. Αξλάθη άζπξν θαη παρύ

Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό,
ζε πάηεζαλ θαλά δπν
κε ππξαύινπο θαη αθάηνπο
θαη ηα βξσκνπόδαξα ηνπο.

Αξλάθη άζπξν θαη παρύ
πεγαίλεη ζην παδάξη,
θη αλ ζπκθσλήζνπλ ζηελ ηηκή
ν ιύθνο ζα ην πάξεη.

Φέγγε κνπ λα πεξπαηώ
κηα θαη ξεύκα δελ κπνξώ
λα πιεξώλσ ζηελ ΓΔΖ,
ηεο κακάο ηεο ην πνπγθί.

ηελ εμνρή επέξλαγε
όιε ηελ άδεηα ηνπ,
θαη ρνξηαξάθη θέξλαγε
από ηελ δίαηηα ηνπ.

Να πεγαίλσ ζην ζρνιεηό
θαη ηνλ ππνπξγό λα δσ,
λα ηνπ πσ ηα θέξαηα ηνπ
γηα ηα λνκνζρέδηα ηνπ.

Από ηελ ηξέια ηελ πνιύ
ηελ κάλα ηνπ θηινύζε,
θαη ζε κηα δύζθνι’ επνρή
ην AIDS αςεθνύζε.

Καηαιήςεηο λα καζαίλσ
θαη ζε κπιόθα λα πεγαίλσ
θαη γηα ηα καζήκαηα κνπ
είλαη ν θόθνξαο θνληά κνπ.

Βαξέιη αγόξαζε βαζύ
πνπ ‘ρεη πεξίζζηα ράξε,
θαη ςάρλνληαο ζηνλ πάην ηνπ
βξίζθεη έλα κνζράξη.

Να καζαίλσ γξάκκαηα
γηα λα θάλσ πξάκαηα,
πνπ νη άιινη ηώξα θάλνπλ
θαη γιηηώλνπλ θαη ην ζθάλνπλ.

Ακέζσο η’ εξσηεύεηαη
θαη ην ειεπζεξώλεη,
κα ‘θείλν όηαλ ραίξεηαη
ην ζπίηη ηνπο ιεξώλεη.

Σηο θνκπίλεο λα νξγαλώλσ
θαη πνηέ λα κελ πιεξώλσ,
αληηζέησο λα βνπηάσ
ό,ηη κνπ δεηνύλ λα πάσ.

Γη απηό θαη ην μαπέζηεηιε
ζαλ έθηαζε ζηα ηξηάληα,
αιιά ην πόδη η’ έζπαζε
πεδώληαο ηελ βεξάληα.

Γξάκκαηα ζπνπδάγκαηα
γηα ζπνπδαίνη λα πεξλάκε,
θαη σο ηα γεξάκαηα
όιν θάπνηεο λα θηιάκε.

Σόηε ν κπακπάο ηνπ ζύκσζε
θαη ην μπινθνξηώλεη,
θαη ηελ Βεξάληα θιείδσζε
ζαλ πηάλεη θαη λπρηώλεη.

Σνπ Θενύ ηα πξάγκαηα
γηα λα γίλνπλ ζαύκαηα,
θαη ην θσο λα καο θσηίζεη
πξηλ ν Κύξηνο καο θηύζεη.

Ο κύζνο ιέεη απ΄ ηελ αξρή
λ΄ αθνύηε ηε κακά ζαο,
θαη ηε Βεξάληα ηε κηθξή
λ΄ αθήζηε ζην κπακπά ζαο.

34. Μάλα θξάδεη ην παηδάθη

35. Ο Μπόκπνο Μπόκπνο

Μάλα θξάδεη ην παηδάθη
πνπ θνβάηαη ην ζθπιάθη,
κάλα γάβγηδε θη απηό
πνπ θνβάηαη ηνλ κηθξό.

Αλ ην ζηόκα ηνπ αλνίμεη
ε βξσκηά ηνπ ζα καο πλίμεη,
όκσο ιέεη ηα ζύθα ζύθα
θαη δελ κνηάδεη ηνπ De Sika.

Μάλα ν ληνο θαη κάλα ν γέξνο
ζαλ ζεθώλεη’ απ΄ ην κέξνο,
θάηη έςαρλε λα βξεη
κα ‘ρεη θύγεη ην πνπιί.

Σνπ αξέζνπλ νη δαζθάιεο
κα ηηο βάδεη ζε κπειάδεο.
Πνλεξά ηηο δηπιαξώλεη
θη όιν θάηη θαηνξζώλεη.

Μάλα αθνύο ζε θάζε κέξνο
πνπ θπθινθνξεί ν έξσο.
Ση ζνπ θάλσ κάλα κνπ
θνύθια καληδνπξάλα κνπ.

Όιν ζθαλδαιηέο ζθαξώλεη
θαη γειάεη κε ηελ θαξδηά ηνπ,
ηελ Βεξάληα θνπηνππώλεη
θη όιν θάλεη ηα δηθά ηνπ.

Α, ηη όλνκα γιπθό
ζα ζνπ πσ ην κπζηηθό,
κε θσλάδνπλ Αλατο
πνπ ζεκαίλεη Παλαήο.

Οη δαζθάινη ηνλ θνβνύληαη
γηα απηά πνπ ιέεη θαη θάλεη,
θη νη δηθνί ηνπ ζνξπβνύληαη
ζαλ ζην ζηόκα ηνπ ηνπο πηάλεη.

ηε ραξά ηεο θαη ηε ιύπε
αλ δελ ην ‘ρεηο θαη ζνπ ιείπεη,
παξ΄ ηεο έλαλ δνλεηή
γηα λα παξεγνξεζεί.

Όηαλ ηνπ δεηνύλ λα γξάςεη
θαη εθθξάζεηο λ’ εξκελεύζεη,
θάπνην δάζθαιν ζα θάςεη
ή δαζθάια θνξντδέςεη.

Με ηελ κάλα ηελ κνηξάδεηο
θαη ζηελ ηξάπνπια θσλάδεηο
μέλνπο θίινπο θαη γλσζηνύο,
λα καδήζεηο ηνπο κηζνύο.

Οη επηζεσξεηέο ηνπ βάδνπλ
λα η’ ειέγρνπλ ηηο εθζέζεηο,
θαη ζπλέρεηα ηνπ θσλάδνπλ
«πξόζερε κε καο εθζέζεηο».

Πνζεηά ηελ αγθαιηάδεηο
θαη ζηελ ηζέπε ζνπ ηε βάδεηο,
θάζε κίδα πνπ καδεύεηο
γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξεζβεύεηο.

Σα λνήκαηα αιιάδεη
θη όηη ην απηί ηνπ πάξεη,
μέξεη λα ην κεηαθξάδεη
θαηά ηξόπν πνπ ζνθάξεη.

Γελ ηεο θξύβεηο κπζηηθό
ζνπ αξέζεη ην θνθό,
θη όηαλ μέλν εηλ΄ απηό
είλαη αθόκε πην γιπθό.

Όκσο ιέεη ηελ αιήζεηα
θη έρεη εκέλαλε βνήζεηα,
πνπ πνιύ ηνλ εθζεηάδσ
θαη θνβνύκαη πσο ηνπ κνηάδσ.

36. Η θνπηζή ζαξαληαπνδαξνύζα
Μηα ζαξαληαπνδαξνύζα
είρα βξεη θαη ηελ θνηηνύζα.
Δίρε ηξηάληα ελλέα πόδηα
θαη ζαξάληα θαιαπόδηα.
Δίρε θη έλα δεθαλίθη
πνπ 'βγαηλε απ΄ ην καλίθη,
γηα ην πόδη ην θνπηζό
πνπ ρε ράζεη ζην ζηξαηό.
Όιε κέξα πεξπαηνύζε
ρόξεπε θαη ηξαγνπδνύζε,
λα γπκλάζεη ηα πνδάξηα
γηα λα πάεη ζηα παδάξηα.
Όιν κπόηεο αγνξάδεη
θαη ζηα πόδηα ηεο ηηο βάδεη,
θάλεη θαη γπκλαζηηθή
κέλεη όκσο λεζηηθή.

Ψώληζε θη έλα θαπέιν
κηα θηζάξα θη έλα ηζέιν,
ηηο λπρηηέο λα ηξαγνπδάεη
γηα λα ηα νηθνλνκάεη.
Μα ηε βιέπεη ν θαιόο ηεο
πνπ μεπξόβαιιε εκπξόο ηεο,
θαη ηηο έθνςε ηα πόδηα
θαη ηα έδσζε ζηα βόδηα.
Σώξα πηα δελ ηξαγνπδάεη
αιιά νύηε πεξπαηάεη,
παξά κόλν κπνπζνπιάεη
θη όιν πέθηεη θαη ρηππάεη.
Κη ν θαιόο ηεο ηελ ζεθώλεη
θαη εθείλε ηνλ καιώλεη,
πνπ ηεο έθνςε ηα πόδηα
θαη ηα θάγαλε ηα βόδηα.

(Αθνινπζνύλ παξακύζηα γηα ην «Χάιη καο»)
37. Η ρηνλάηε θαη νη 7 γάηνη
ε κηα κεγάιε πνιηηεία
πνπ έζθπδε απ’ αιεηεία
δνύζε ε άζπξε, ε αθξάηε
πνπ ηελ θσλάδαλε Χηνλάηε.
Όιν ζηε ζηάρηε κπνπζνπινύζε
θαη ε κεηξηά ηεο ηελ κηζνύζε.
Σελ έβγαιε θαη ζηαρηνπνύηα
γηα ηα σξαία ηεο ηα κπνύηηα.
Μηα κέξα ζηελ γηαγηά ηεο πάεη
γηα ηα ηεο πάεη θάηη ζηνιίδηα,
κα ν ιύθνο ηεο ηελ είρε θαεη
θαη θπλεγνύζε θαη ηελ ίδηα.
Σελ βξίζθνπλ ηξία γνπξνπλάθηα
πνπ ηα ζπηηάθηα έρνπλ θηίζεη,
κα ν ιύθνο ξίρλεη ηα ζπηηάθηα
θαη πξόθεηηαη λα ηνπο καζήζεη.
ην δάζνο ράλεηαη θαη ηξέρεη
θη από ηελ θνύξαζε ‘λαη ξάθνο,
κα θάπνπ κηα θαιύβα έρεη
όπνπ θνηκόηαλ έλαο δξάθνο.

Σελ ςάρλεη θαη απηόο πνπ λάλε,
κα επηά γάηνη ηελ γιηηώλνπλ
πνπ έρνπλ κπόηεο θαη πεηάλε
θη έηζη ηνλ δξάθν μεπαηώλνπλ.
Σελ πάλε ζ΄ έλα παιαηάθη
θη εθεί θνηκάηαη έλαλ αηώλα,
θαη ηε μππλάεη κε θηιάθη
ν πξίγθηπαο απ΄ ηε Βξαπξώλα.
Ο γάκνο έγηλε ζηνλ πύξγν
θαη κε εθθάιεζε θαη κέλα,
κα δελ κε άθεζε λα θύγσ
γη’ απηό κε ςάρλεηαη γηα κέλα.
Καη δήζαλε απηνί θαιά
θη εγώ θαιύηεξα αθόκε,
κε ηε Χηνλάηε αγθαιηά
θη ν πξίγθηπαο έρεη ηνλ θόκε.

38. ηα ρξόληα θείλα ηα παιηά

39. Η ρώξα κε ηα παξακύζηα

ηα ρξόληα θείλα ηα παιηά
ε Γθόιθσ αγάπαγε ηνλ Ληα,
θη εθείλνο ηελ πνιηνξθνύζε
κα λα ηελ ξίμεη δελ κπνξνύζε.

Ζ ρώξα κε ηα παξακύζηα
είρε θπβέξλεζε ειίζηα,
κε ηνλ βεδίξε αξρεγό
θαη θόπαλνπο έλα ζσξό.

Κη έηζη ν Ληαο ν θαςεξόο
π΄ όιν ηελ έβγαδε μεξόο,
πάεη θαη βξίζθεη ηελ Πεγή
κήπσο ηνλ δξόζηδε απηή.

Κη ν βαζηιηάο π΄ όιν θνηκόηαλ
ραλνύκηζεο νλεηξεπόηαλ,
ελώ ν ιαόο πνπ ππνθέξεη
ηνλ βιαζηεκά, κα δελ ην μέξεη.

Μα ε Πεγή ‘λαη βνιηθή
θαη έηζη ηνπ θάλεη ην ραηίξη,
θαη θάλαλε θη έλα παηδί
πνπ η’ νλνκάζαλε σηήξε.

Μηα κέξα μέλε θαηαθζάλεη,
θνξνύζε παξδαιό θνπζηάλη
θαη βαζηά κέζα ζην βξαθί ηεο
έθξπβε ηελ πνιηηηθή ηεο.

Ζ Γθόιθσ ην 'καζε θαη ζθαεη
θαη γηα λα ηνλ εθδηθεζεί
πάεη κηα κέξα εηο ηνλ Sky
ηνλ πόλν ηεο λα δηεγεζεί.

Δπζύο ζηα ζθάλδαια μεζπάεη
θη επαλαζηάζεηο αξρηλάεη
θαη όινη νη ππήθννη ηεο
ζαπκάδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο.

Ο Ληαο ηελ βιέπεη θαη ιπγίδεη
γηαηί πνιύ ηελ αγαπάεη,
ν πόζνο ηελ θαξδηά ηνπ ζρίδεη
ζηελ Γθόιθσ ηνπ μαλαγπξλάεη.

Σηο γθόκελεο επηζηξαηεύεη
θη έηζη ην θίλεκα ζεξηεύεη
θαη κε ηνπο θόιπνπο θαη ηα θόιπα
θαηαληθήζαλε ηα όπια.

Σόη’ ε Πεγή πνιύ ζπκώλεη
γη απηό αξπάδεη έλα καραίξη,
κ΄ απηό ηνλ Ληάθν καραηξώλεη
θαη όιν ην ρσξηό ην μέξεη.

Νέα θπβέξλεζε νξθίδνπλ
θαη ηνλ βεδίξε επλνπρίδνπλ.
Σνλ βαζηιηά ηνλ μεηξειαίλνπλ
κε γθόκελεο πνπ δελ ρνξηαίλνπλ.

Ζ Γθόιθσ κέλεη κνλαρή
θη όινη ηεο θάλνπλε θακάθη,
κ΄ αληί λα πάεη γηα κνλαρή
πάεη θαη πίλεη ην θαξκάθη.

Κη είλ’ όινη επραξηζηεκέλνη,
ιαόο κα θαη ηεξσκέλνη,
ίζσο δελ έρνπλε λα θάλε
μέξνπλε όκσο λα γιεληάλε.

Καη θαηεβαίλεη εηο ηνλ Άδε
ηνλ Ληάθν ηεο λα ζπλαληήζεη.
Να ηνπ πξνζθέξεη ιίγν ράδη
αθήλνληαο λα ηελ θηιήζεη.

Κη ν πιεζπζκόο γνξγά πιεζαίλεη
ρσξίο πνηέ λα πνιεκάεη,
θαη θαηαθηά ηελ νηθνπκέλε
κε ηηο κπξηάδεο πνπ γελλάεη.

40. Μηα θνξάδα κηα θνξά

41. ε καγεκέλε πνιηηεία

Μηα θνξάδα κηα θνξά
πήγαηλε ζηελ αγνξά
θαη θξαηνύζε έλα θαλάξη
λα ηε δεη όπνηνο ηελ πάξεη.

ε καγεκέλε πνιηηεία
κπνύθαξε κηα κεξαξρία,
γθξέκηζε όια ηα ηδάκηα
θη έδεζε όια ηα ζηνηρεία.

ην θαλάξη πνπ θξαηνύζε
έλαο γάηνο θαηνηθνύζε,
θη έλαο ληνο ιίγν πην θάησ
εθπλήγαγε ην γάην.

Καη νη ζηξαηηώηεο πνπ πεξλνύλε
βξίζθνπλ λεξάηδεο θαη γιεληνύλε,
κα ν κάγνο θη άιινη δύν παηξηώηεο
θάλνπλ βαηξάρνπο ηνπο ζηξαηηώηεο.

Μα ηνπ γάηνπ ε θπξά
πνπ ζθεπηόηαλ πνλεξά,
ην αγόξη πξνθαιεί
θαη ηνπ δίλεη έλα θηιί.

Καη ηώξα σο βάηξαρνη πεδνύλ
κα ηξέρνπλε γηα λα ζσζνύλ,
ηνπο θπλεγνύλ θάηη πνπιηά
γηα λα ηνπο θάλνπλ κηα ραςηά.

Σόηε ν άλδξαο ηεο ζπκώλεη
θαη κηα αλάπνδε ηεο ρώλεη,
κα ε θνξάδα ηνλ θισηζάεη
θη όια ηα πιεπξά ηνπ ζπάεη.

Σα βιέπεη απηά ν ζηξαηεγόο,
πνπ ΄ηαλ θξπκκέλνο κνπισρηόο
θαη θέξλεη αηζάιηλα πνπιηά
πνπ ξίρλνπλ βόκβεο ζηε ζεηξά.

Κη έξρεηαη ην εθαηό
κ΄ έλαλ πόιηζκαλ θνπηό,
θαη λνζνθνκεηαθό
κε γηαηξνύο έλα ζσξό.

Ο Μάγνο πηάλεη ηα ξαβδηά ηνπ,
ηνύξηεο όιεο ηηο βόκβεο θάλεη
θαη ηηο κνηξάδεη ζηα παηδηά ηνπ
θη όινπο ζηελ θπιαθή ηνπο βάλεη.

Σελ θνξάδα θπλεγνύλε
πηάλνπλε θαη ηελ θηππνύλε
θαη ν πόιηζκαλ πην θεη
μεινγηάδεη κηα κακή.

Μπαίλνπλ θαη ππξνβνιαξρίεο
κα εηλ΄ ηα βόιηα ηνπο θελά
θαη θάλνπλ κόλν θαζαξίεο
πνπ ν ζηξαηεγόο παξαθηλά.

Κη έθαλε ε κακή παηδί
πνπ μεγέλλεζε ε ίδηα,
θη ν πόιηζκαλ θπιαθή
κε θνκκέλα ηνπ ηα θξύδηα.

Μα μάθλνπ πέθηεη ν ρεηκώλαο
θη όια ηα όξγαλα παγώλνπλ,
νπόηε βγαίλνπλ νη λεξάηδεο
πνπ ηα θηινύλε θαη ηα ιηώλνπλ.

Μα ε θνξάδα ε θαεκέλε
είλαη ζηελαρσξεκέλε,
γηαηί ήηαλε παξζέλα
θαη αγάπαγε εκέλα.

Κη όινη καδί αγαπεκέλνη
ηξσλε θαη πίλνπλ θαη γιεληάλε,
κνλάρνο ηνπ θαλείο δε κέλεη
θαη νη λεξάηδεο ηξαγνπδάλε.

42. Λεσ ςέκαηα πνιιά

43. Αλ γηλόκνπλα πνηέ

Λεσ ςέκαηα πνιιά
θαη πεξλάσ κηα ραξά,
θη όινπο ηνπο παξακπζηάδσ
κε απηά πνπ εθζεηάδσ.

Αλ γηλόκνπλα πνηέ
βαζηιηάο θη είρα παιάηη,
ζ΄ όζνπο κνπ θξαηνύλ ηνππέ
ζα ηνπο έκπαηλα ζην κάηη.

Λεσ πσο είκαη εθνπιηζηήο
θη έρσ θόηεξα θαη ζθάθε,
θη ε κακά κνπ νιεκεξίο
μεπαηώλεηαη ζηε ζθάθε.

Σόηε ζα κε πξνζθπλνύζαλ
θη όζνη κε πεξηθξνλνύλε,
ηόηε ζα κε επαηλνύζαλ
δελ ζα κε πεξηγεινύλε.

Κάλσ ηνλ αεξνπόξν
πνπ αξέζεη ζηηο θνπέιεο,
θη άκα βξσ δηθό κνπ ρώξν
θαηαθεύγνπκε γηα ηξέιεο.

Κη νη θνπέιεο π΄ όιν θεύγνπλ
όηαλ κπαίλσ ζηηο παξέεο
θαη ζπρλά κε απνθεύγνπλ
θαη ην παίδνπλε σξαίεο,

Πόηε θάλσ ηνλ γηαηξό
θαη θπξίεο εμεηάδσ,
πόηε θαη ηνλ ζηξαηεγό
θαη ηνπο άιινπο δηαηάδσ.

ηόηε πίζσ κνπ ζα ηξέραλ
πηα λα κε πξσηνθεξδίζεη,
θη όιεο ηνπο ζα κε αληέραλ
ζ΄ όηη ν βαζηιηάο ζειήζεη.

Λεσ ςέκαηα πσο έρσ
κεηνρέο θη άιια πνιιά,
έηζη ζηνπο γλσζηνύο κνπ ηξέρσ
θαη κνπ δίλνπλ δαλεηθά.

Κη αλ γηλόκνπλ ζηξαηεγόο
θαη 'ζεηο ζα ‘ζαζηαλ ζηξαηηώηεο,
ζα κνπλα πνιύ ζθιεξόο,
ζα θαζόζαζηαλ ζαλ θόηεο.

Ψέκαηα γηα ηελ Μπξηώ
πσο ηξειά ηελ αγαπώ,
ςέκαηα θαη ζηελ Φσθώ
όηη ζα ηελ παληξεπηώ.

Καη όζνη ηώξα κε δηαηάδνπλ
θαη λα βξίδνπλ δελ δηζηάδνπλ,
ζα ηνπο έθαλα θαςώληα
πνπ ζα ηα ζπκνύληαη αηώληα.

Ψέκαηα ζηελ εθνξία
πνπ ειέγρεη ηα βηβιία,
ςέκαηα θαη ζηνλ ζηξαηό
ώζηε λα απαιιαγώ.

Κη αλ γηλόκνπλ δηθαζηήο
ζα θπιάθηδα επζύο,
όζνπο ηώξα κε δηθάδνπλ
θαη ζηελ θπιαθή κε βάδνπλ.

Κάπνηε όκσο ζα κε πηάζνπλ
κ΄ αλ κε βάινπλ θπιαθή,
ηνλ θαηξό ηνπο ζε λα ράζνπλ,
ςέκαηα ζα ιεσ θη εθεί.

Κη αλ γηλόκνπλα Θεόο
πνπ πνιύ ζα κνπ αξέζεη,
ζα κε έηξεκε ν ιαόο
ζα ζαο έβγαδα απ ηελ κέζε.

