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Δε θέλω τίποτε άλλο 
παρά να μιλήσω απλά, 
να μου δοθεί ετούτη τι χάρη.

Γ. Σεφερης

ΑΘΗΝΑ 2006





Α φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι  

Στη μνήμη των γονέων μον, 

ΚΩΣΤΗ και ΕΛΕΝΗΣ





ΠΡΟΛΕΓΟΜ ΕΝΑ

Δε θέλιύ τίηοτε άλλο ηαρά να μιλήσω αηλά, να μον δοθεί 
ετούτη η χάρη.

Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές 
not σιγά σιγά βουλιάζει

και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε 
αηό τα μαλάματα το ηρόσωτιό της 

κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια, γιατί 
η ψυχή μας αύριο κάνει πανιά.

Τ>α παραπάνω είναι μικρό απόσπασμα ενός ποιήματος, 
από τα πολλά του νομπελίστα μας ποιητή Γιώργου 

Σεφέρη, «ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ».
Ομολογώ ότι συγκινήθηκα πολύ διαβάζοντάς το, μίλη

σε στην ψυχή μου, φώτισε τους λογισμούς μου και μου 
έδειξε το χρέος που έχω να κάνω όσο είναι καιρός ακόμη.

Μακάρι να το διαβάζουν και να διδάσκονται όλοι οι 
άνθρωποι της τέχνης, και κυρίως οι νέοι, και να πράττουν 
τα δέοντα, όταν παρακινούμενοι από το ταλέντο τους, 
αποφασίσουν να μιλήσουν, να γράψουν και να εκθέσουν 
το έργο τους.

Όλο το ποίημα και ειδικότερα το συγκεκριμένο από
σπασμα έγινε για μένα μπούσουλας και οδηγός. Με πει
στικό τρόπο με δίδαξε, αν έχω κάτι να πω, πώς να το πω, 
κι αν πρόκειται να γράψω κάτι, πώς να το γράψω.

Ζήτησα λοιπόν συνειδητά και ταπεινά να μου δοθεί η 
χάρη και η ικανότητα να μιλήσω, μέσα από τα ποιήματά
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μου, όσο μπορούσα πιο απλά και κατανοητά. Αυτό έκα
να στις «ΑΛΚΥΟΝΕΣ», στα «ΔΟΞΑΡΙΣΜΑΤΑ» στις «ΔΡΟ- 
ΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ», αυτό επεδίωξα και με τη νέα ποιητική 
μου συλλογή «ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ».

Δεν ξέρω αν το κατάφερα, όσο ήθελα, άλλοι θα μου το 
πουν, αυτή πάντως ήταν η πρόθεσή μου. Μικρά σε έκτα
ση ποιήματα και με προσεκτικά βήματα στο χώρο της πα
ραδοσιακής ποίησης.

Με το βηματισμό αυτό πήγα στις ακροποταμιές, στις 
ακρογιαλιές, σκαρφάλωσα στις βουνοκορφές, ροβόλησα 
στις πλαγιές και έφτασα στους κάμπους, στα χωριά και 
στις πόλεις. Ας σημειωθεί εδώ ότι μεγάλωσα σε ορεινό 
χωριό, κοντά στη φύση, και ότι ως δάσκαλος υπηρέτησα 
σε πολλά μέρη της πατρίδας μας.

Συνάντησα καθημερινούς ανθρώπους, νέους, γέρους, 
παιδιά, ερωτευμένους, αγρότες, άνεργους, φτωχούς, μετα
νάστες κ.λπ. Αφουγκράστηκα μελωδίες πουλιών, το κελά- 
ρυσμα του νερού στα ρυάκια, τον παφλασμό των κυμά
των, τις χαρές, τις λύπες και τους πόνους των ανθρώπων 
της κοινωνίας. Όλα τα βιώματα και τις παρατηρήσεις, με 
ακρίβεια καί ευαισθησία, προσπάθησα να τα γράψω πα
ραστατικά και απλά, όπως θα τα ήθελε και «Ο ΓΕΡΟ
ΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ» του Γιώργου Σεφέρη.

Οι σκέψεις μου, όπως κάνουν και τα φύλλα την τροχιά 
τους πάνω στα φυλλοβόλα δέντρα, ωρίμασαν με τον και
ρό, κοκκινοκιτρίνισαν και όταν ήρθε το φθινοπωρινό δει
λινό έγιναν «ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ».

Φυλλοβολήματα τον νον 
στον δειλινού την ώρα 
σημάδια είναι τ’ ουρανού, 
χια να σου λεν: Προχώρα!
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Τα τετράστιχα ποιήματα, που περιέχονται στην πα
ρούσα συλλογή, δε χωρίζονται σε ενότητες, αν και πολλά 
από αυτά έχουν μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά από 
θεματολογική άποψη.

Από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου, με τη σειρά 
που είναι γραμμένα, αποτελούν ένα ανομοιογενές σύνολο.

Μερικά ποιήματα εναλλάσσονται, από σελίδα σε σελί
δα, με άλλα παρόμοια ή και διαφορετικά. Τη γραμμή αυ
τή την ακολούθησα αντιγράφοντας, θα έλεγα, τη φύση 
και η φύση ξέρει τι κάνει.

Όλοι έχουμε παρακολουθήσει, κυρίως το Φθινόπωρο 
προς το Χειμώνα, τα φύλλα των δέντρων που πέφτουν ή 
που έχουν πέσει καταγής στις πλατείες, στις αυλές, στους 
δρόμους, στις πεζούλες, κάτω από τα δέντρα.

Φύλλα ροδιάς, συκιάς, μηλιάς, καρυδιάς, κληματαριάς 
και τόσων άλλων δέντρων, ανακατεμένα αποτελούν ένα 
σύνολο, ένα όμορφο φυσικό πολύχρωμο χαλί, στο οποίο 
κυριαρχεί το χρυσοκόκκινο χρώμα. Μερικά από τα φύλ
λα της ίδιας κατηγορίας βρίσκονται ανάμεσα σε άλλα πα
ρόμοια ή και διαφορετικά σε σχήμα, μέγεθος και χρωμα
τισμό.

Εικόνες σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς, που έχουν 
δώσει την αφορμή σε έξοχους ζωγράφους να τις απαθα- 
νατίσουν με το χρωστήρα τους.

Τα «ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ» μου είναι όλα δομημένα με 
τον παραδοσιακό τρόπο, σε ιαμβικό και τροχαϊκό μέτρο 
και με πλεχτή ή ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Οι στίχοι 
στην πλειονότητά τους είναι οχτασύλλαβοι που ακολου
θούνται από εφτασύλλαβους, δηλαδή δεκαπεντασύλλα
βοι χωρισμένοι σε δύο μέρη.

Θεωρώ επιβεβλημένο χρέος μου, μέσα από τα προλε- 
γόμενά μου, να ευχαριστήσω θερμά και από καρδιάς:
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♦  Την εκλεκτή συνάδελφο και φίλη κυρία Δέσποινα X. 
Παπαδάτου-Καραβούλια, ευρέως αναγνωρισμένη καλλι- 
τέχνιδα-ζωγράφο, ποιήτρια και συγγραφέα πολλών θεα
τρικών έργων για παιδιά, που με τον πίνακά της ομορφαί
νει το εξώφυλλο στα «ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ», όπως είχε κά
νει με τόση μεγάλη επιτυχία και στα «ΔΟΞΑΡΙΣΜΑΤΑ».

♦  Την αξιέπαινη ποιήτρια, ζωγράφο και εκλεκτή φίλη 
μου, από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, κυρία Ανδριά- 
να Καραμήτρου. Από μικρή κοπελίτσα, μαθήτρια του Δη
μοτικού Σχολείου Μικρού Σουλίου Σερρών, της Ανατολι
κής Μακεδονίας, ξενιτεύτηκε με την οικογένειά της.

Φεύγοντας δεν έριξε πέτρα πίσω της, αλλά τις λιγοστές 
γνώσεις και εμπειρίες, που είχε προλάβει ν’ αποκτήσει, τις 
διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού στο μυαλό και στα φυλλο
κάρδια της.

Η σπίθα αυτή με τον καιρό φούντωνε κι έγινε φλόγα 
αγάπης προς καθετί το ελληνικό, γλώσσα, θρησκεία, ιστο
ρία, παράδοση κ.λπ.

Μέσα από τις δυσκολίες και τα προβλήματα, που αντι
μετωπίζουν οι μετανάστες για την προσαρμογή και την 
επιβίωσή τους, καλλιέργησε το ταλέντο της και βρήκε το 
δικό της λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό δρόμο, και με τα 
έργα της τιμάει σήμερα, πέρα από τον εαυτό της, τους 
Έλληνες της Αυστραλίας και την Ελλάδα.

Η εκλεκτή αυτή Ελληνίδα μου έστειλε λοιπόν δύο ζω
γραφικούς πίνακες, τα δικά της δηλαδή «φυλλοβολήμα
τα», που δέσανε, συμπληρώνουν και κοσμούν το περιεχό
μενο των δικών μου και είμαι χαρούμενος που από δω 
και στο εξής θα συνταξιδεύουν.

♦  Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον έξοχο άνθρωπο, 
φιλόλογο, συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας κύριο 
Γιάννη Χατζή βασιλείου, διευθυντή και αρχισυντάκτη του
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εγκυρότατου διμηνιαίου περιοδικού «ΑΓΙΑΣΟΣ» του Φι
λοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών Λέσβου, που με τιμάει 
με τις «ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ».

Θα κλείσω τα προλεγόμενά μου με το ακροτελεύτιο 
«Φυλλοβόλημα».

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Τον «μέτριου» το μεγάλο 
προσπαθώ κι εγώ να ιράλω 
και στο ίσο πον κρατώ 
χώμα πάντοτε πατώ.

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ «ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ»

01 Σπύρος Καραμούντζος, άνθρωπος με ευαίσθητες κε- 
_ ραίες, με πλούσια πείρα ζωής και, με βαθύ στοχασμό, 

εκδήλωσε αργά το εν δυνάμει λογοτεχνικό του τάλαντο, 
το οποίο κρατούσαν ανεπιστράτευτο επί πολλά χρόνια 
άλλες προτεραιότητες, άλλα καθήκοντα. Με το γέρμα της 
δεύτερης χιλιετηρίδας έκανε την επίσημη εμφάνισή του με 
την ποιητική συλλογή «Αλκυόνες». Τέσσερα χρόνια αργό
τερα μια άλλη συλλογή, με τίτλο «Δοξαρίσματα», ενδυνά
μωσε τον ακολουθούμενο αισθητικό προσανατολισμό και 
οριοθέτησε ευκρινέστερα τον εμπνευσιακό και ιδεολογικό 
αστερισμό του.

Συνεχίζοντας ο Αργείος ποιητής την πνευματική του 
διαδρομή, ήρθε και πάλι, με το έμπα του 2006, στο προ
σκήνιο της επικαιρότητας. Εξέδωσε τις νέες συλλογές 
«Δροσοσταλίδες» και «Φυλλοβολήματα», που περιλαμβά
νουν σύντομα στιχουργικά είδη, χαϊκού και τετράστιχα, 
αντίστοιχα, στα οποία επιδιώκεται, όπως είναι γνωστό, το 
multum in parvum, το πολύ στο λίγο.

Του “μέτριου” το μεγάλο 
προσπαθώ κι εγώ να ψάλω 
και στο ίσο που κρατώ 
χώμα πάντοτε πατώ,

γράφει ο ποιητής διερμηνεύοντας τη στοχοθεσία του.
Τα «Φυλλοβολήματα» είναι τετράστιχα παραδοσιακής 

ποίησης, τα οποία θα μπορούσε να εκλάβει κανείς και ως
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δίστιχα. Το σεφερικό μότο, ειλημμένο από το «Ημερολό
γιο Καταστρώματος, Β», φανερώνει την πρόθεση του ποι
ητή ν’ απομακρυνθεί, όσο είναι δυνατόν, από υπερβολές 
και ακρότητες, υφολογικές και όχι μόνο. Το εγχείρημα αυ
τό, βέβαια, προσφιλές και στους πρωτοπόρους της Γενιάς 
του Τριάντα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, απαιτεί όμως νοη- 
τική πειθαρχία και χειραφέτηση από την τυραννία του 
στόμφου και της λογοκοπίας, κάτι που είναι δυσεπίτευκτο. 
Εξάλλου οι αρετές του λόγου, η απλότητα, η φυσικότητα, 
η λιτότητα, η σαφήνεια και η ενάργεια, δεν είναι αναγκα
στικά υπόθεση ποσοτική, δηλαδή ολιγόστιχων ποιημάτων, 
αλλά είναι απότοκες ποιοτικών προϋποθέσεων.

Από άποψη θεματικής τα «Φυλλοβολήματα» συνοδοι- 
πορούν με τις προηγούμενες συλλογές. Ο ποιητής κατα
θέτει βιώματα, ανατρέχει με νοσταλγία στο γενέθλιο τόπο, 
αισθάνεται ως Έλληνας εθνική περηφάνια, εγγίζει καυτά 
θέματα των οποίων χρονίζει η λύση, εστιάζει την προσο
χή του σε κοινωνικά προβλήματα, εκφράζει την αγάπη 
και το σεβασμό του στον άνθρωπο, νοιάζεται για τη νεο
λαία που εύκολα ολισθαίνει, εκδηλώνει τη συμπάθειά του 
στους σκυταλοδρόμους της δράσης και της προκοπής, 
καυτηριάζει τις παρεκτροπές της ποικιλώνυμης εξουσίας, 
υπερασπίζεται τη φύση, καταγράφει τον παλμό της αγ
χώδους εποχής μας, σκιαγραφεί τύπους, συγκινείται από 
το σχολείο, το οποίο τον σημάδεψε ανεξίτηλα, εξυμνεί τον 
έρωτα και τη γυναίκα, χρησιμοποιεί τα όπλα της ειρωνεί
ας και της σάτιρας, αφήνει μηνύματα ανθρωπισμού και 
αισθάνεται την ανάγκη να προτρέψει, να ορμηνέψει, να 
ωφελήσει.

Μορφολογικά η συλλογή μαρτυρεί προϊούσα ευχέρεια 
στην επιλογή και αξιοποίηση των μέσων. Ο Καραμούν
τζος διαθέτει γλωσσικό αισθητήριο. Χαρακτηριστικό μά-
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λίστα είναι cm διανθίζει τα ποιήματά του με αργίτιχα 
ιδιωματικά στοιχεία (νομάτος, κοντσιονμπέλι, σκαροπον- 
λι, χαραμάδι, νοχλία, ακώ, φλετονράω), αλλά και με νεό
πλαστες λέξεις ή σύνθετα (νυχτοσελίδα, πεταλονδος, Κα- 
στροπαλαμήδι). Ο λόγος του είναι απλός και κατανοητός 
και ενίοτε θυμίζει δημοτικό τραγούδι. Από μετρική άπο
ψη οι στίχοι, ιαμβικοί και τροχαϊκοί, είναι προσεγμένοι 
και προϋποθέτουν ικανότητα και εξοικείωση.

Ο Σπύρος Καραμούντζος ανήκει στους θιασώτες της 
παραριγμένης στις μέρες μας, δίκαια ή άδικα, παραδο
σιακής ποίησης. Μένει πιστός στόν έρρυθμο λόγο, χωρίς 
ν’ αρνείται τη δυναμική της νεωτερικής ποίησης, την 
οποία όμως κάποιοι ατάλαντοι εξομοιώνουν απερίσκεπτα 
με την πεζολογία, η οποία γι’ αυτούς είναι σημαία ευκαι
ρίας. Ελπίζουμε πως θα μας δώσει και άλλα καρπίσματα 
του νου και της αισθαντικότητάς του. Και τούτο, γιατί, 
καταπώς γράφει:

Ποιήματα και όνειρα, 
καλοί λαμπαδηδρόμοι, 
μου γνέφοννε παμπόνηρα 
πως καίει φως ακόμη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ

Φυλλοβολήματα του νου 
στου δειλινού την ώρα 
σημάδια είναι τ’ ουρανού, 
για να σου λεν: Προχώρα!

ΔΟΞΑΡΙΕΣ

Λίγες δοξαριές ακόμη 
με το ίδιο το βιολί 
θα σας παίξω και συγγνώμη, 
αν σας κούρασα πολύ.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Με όνειρα σκαρφάλωνα 
στα όρη τόσα χρόνια, 
μα λιώσανε στο ξύπνημα 
κι εκείνα σαν τα χιόνια.

Τ’ ΑΝΗΦΟΡΙ

Φτάνοντας οι πεζοπόροι 
στην κορφή ψηλού βουνού, 
μάθανε πως τ’ ανηφόρι 
θέλει πόδια μα και νου.
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Ο ΑΙΑΣ

Αν είσαι ο Αίας, συχνορωτάς, 
ταυτότητα γυρεύεις, 
μα θα σε τρώει ο σεβντάς, 
αν συ δεν το πιστεύεις.

ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ

Το χελιδόνι απ’ τα παλιά 
του νόστου βρήκε λύση, 
με τέχνη χτίζει τη φωλιά, 
για να ξαναγυρίσει.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Στα σοβαρά μ’ απασχολεί, 
χωρίς να βρίσκω λύση, 
το ζω απ’ την ανατολή 
κι ο ήλιος πάει να δύσει.

Ο ΗΛΙΟΣ

Σε είδα, ήλιε μ’, το πρωί 
να λάμπεις ως το βράδυ. 
Στον ίδιο δρόμο μια ζωή 
χωρίς εσέ σκοτάδυ
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Βλαστάρια αρδεύει και ανθούς 
στο σχολικό περβόλι, 
να γεύεται γλυκούς καρπούς 
η κοινωνία όλη.

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

Στάσου, σύννεφο, τι τρέχεις 
φορτωμένο με νερό, 
προσπερνάς xl εδώ δε βρέχεις, 
τόσα χρόνια καρτερώ.

ΤΟ ΚΟΥΠΙ

Στη θάλασσα και στη ζωή 
κουπί τραβάνε όλοι, 
ώσπου να φτάσουν στην ακτή, 
να βρουν αραξοβόλι.

ΝΟΜΑΤΟΣ

Νομάτος άλλης εποχής 
τηράω μπρος και πίσω 
και προσπαθώ, λόγω βροχής, 
στις λάσπες μην πατήσω.



ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

Οχ, αδερφέ, κουράστηκα, 
δεν τα μπορώ τα ίδια 
προσποιητά φερσίματα 
και ψεύτικα στολίδια.

Η ΤΣΙΓΓΑΝΑ

Τσιγγάνα, πες μου, να χαρείς 
μες στα χαρτιά τι είδες;
Ο πόνος μου ’γίνε βαρύς, 
τα δάκρυα καταιγίδες.

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ

Μες στου καραβιού τ’ αμπάρι 
πιάστηκε «το παλικάρι», 
που ζητώντας λίγη χάρη 
έτρεμε σα να ’ταν ψάρι.

Ο ΒΛΑΣΤΗΜΟΣ

Βλάστημο στόμα, απύλωτο, 
παλιόσκυλο χαμένο, 
που δε φοράει φίμωτρο 
και είν’ και λυσσασμένο.
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ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΑΓΚΑΣ

Γυμνοσάλιαγκας με χρέη 
στα ριζά του πύργου κλαίει, 
του ’κλεψαν την τέχνη άλλοι 
κι ό,τι είχε στο κεφάλι.

Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Με τα φτερά του πέταξες 
στον ουρανό και στ’ άστρα 
κι εσύ στην άμμο έφτιαξες 
πύργους γι’ αυτόν και κάστρα.

ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Της θάλασσας τα κύματα 
αν δεν τα λογαριάσεις, 
με καραβοτσακίσματα 
ξέρα νωρίς θα πιάσεις.

ΤΟ ΦΟΡΤΩΜΑ

Βάλε πλάτη, παλικάρι, 
να φορτώσω το πλευρό, 
θα το γείρει το μουλάρι 
και μονάχος δεν μπορώ.
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Οι κλέφτες κάστρο χτίσανε 
κοντά στην Παναγία 
κι απ’ την Τουρκιά σωθήκανε 
πατρίς κι ορθοδοξία.

ΚΑΣΤΡΟΠΑΛΑΜ ΗΔΙ

Από το Μπούρτζι αγνάντεψα 
το Καστροπαλαμήδι, 
της λευτεριάς το καύχημα 
και τ’ Αναπλιού στολίδι.

ΕΛΛΑΣ, 1821

Κλέφτες, καλόγεροι μαζί, 
στο ίδιο μετερίζι, 
αγώνες δώσαν για να ζει, 
καρπούς για να θερίζει.

ΦΑΡΟΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

Το Μεσολόγγι κι ο Μοριάς 
και της Γραβιάς το χάνι 
θα είναι φάροι λευτεριάς, 
στην πίστη μας λιμάνι.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Εικοσιένα άναψε 
τη «φλόγα» του Σαράντα 
κι ο Παρθενώνας λεύτερος 
φωτίζεται για πάντα.

ΕΛΛΑΣ

Ελλάς, πατρίδα μας γλυκιά 
με τον «χρυσούν αιώνα», 
μας άφησες κληρονομιά 
σοφούς και Παρθενώνα.

ΑΡΧΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Συνεχώς θα λουλουδιάζεις 
και καρπούς πολλούς θα βγάζεις 
της αληθινής της γνώσης.
Αν σε σπείρουν... θα φυτρώσεις.

Ο ΝΙΟΣ

Φουστανελάς αν θα ντυθεί 
και βγει στο πανηγύρι, 
την κλεφτουριά να θυμηθεί 
και το χορό να σύρει.
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[Γ

Κρεμάει για δόλωμα σταυρό 
τ’ αντίχριστο σινάφι, 
κι ενώ στολίζει το λαιμό 
πιστεύει στο χρυσάφι.

ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ

ΔΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ψάλτης ήταν δεξιός 
και στην ψήφο αριστερός 
κι έκανε λιβανωτό 
(παίρνοντας διπλό μισθό) 
καί στο Μαρξ και στο Χριστό.

Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε, 
άκου κι αυτό ακόμη, 
πως ζει μαζί με σένανε 
για πάντα κι η Σαλώμη.

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ»

Ποιος περίμενε, πατέρα, 
ρασοφόρος με μισθό 
να «αγιάσει» κάποια μέρα 
πιο πολύ κι απ’ το Χριστό;
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ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

Κλειδί, αγάπης να κρατά 
της είπα, για ν’ ανοίξει, 
μα αν κατοικήσει στην καρδιά, 
ο χρόνος θα το δείξει.

ΤΟ ΧΑΔΙ

Πέρασε κι αυτό το βράδυ 
με καντήλι δίχως λάδι 
κι έχασα μες στο σκοτάδι 
όνειρο μαζί και χάδι.

Η ΖΩΗ

Γλυκιά γυναίκα η ζωή 
και η ζωή γυναίκα 
και τι δε θα ’δίνε κανείς 
να είχε κι άλλες δέκα.

ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

Κι αν γράφω στίχους, δεν μπορώ 
δυο μάτια να ξεχάσω, 
για κείνα μπήκα στο χορό, 
γι’ αυτά φορώ το ράσο.
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ΟΙ ΞΑΔΕΡΦΑΔΕΣ

Τη σφήκα και τη μέλισσα, 
τις πρώτες ξαδερφάδες, 
να τις χαϊδέψω θέλησα 
και μπήκα σε μπελάδες.

Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Σκέτος καφές το τράτο σου, 
πικρός σαν το κινίνο, 
μα σκλάβος πια στο κράτος σου 
χωρίς μιλιά τον πίνω.

ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ

Καθρέφτες είναι της ψυχής 
και την αλήθεια λένε, 
δυο μαύρα μάτια σαν τα δεις 
από χαρά να κλαίνε.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Περίμενα πως θα μου πεις 
με θάρρος την αλήθεια, 
μα μου ’πες δίχως να ντραπείς 
ψευτιές και παραμύθια.
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ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ

Καλή μου φίλη κι ακριβή, 
βασιλικού κλωνάρι, 
να κόβει πρέπει το σπαθί 
του νιου που θα σε πάρει.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Έχω κι εγώ ένα μυστικό 
στα στήθια μου κρυμμένο, 
μα μη ζητάτε να το πω, 
για όσο θ’ ανασαίνω.

ΜΙΣΗ ΧΑΡΑ

Μισή χαρά, μα δεν μπορώ 
να πω κουβέντα άλλη, 
θα περιμένω τον καιρό 
διπλή να ξεπροβάλει.

Σ’ ΑΓΑΠΩ

Ρωτάς τι έχω να σου πω, 
γλυκιά μου περιστέρα, 
μα αυτό στον ίδιο το σκοπό 
σ’ το λέω κάθε μέρα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Στο σχολειό μικρός που πήγα 
μου ’μαθαν να λέω λίγα 
και κατάντησα φτωχός 
και στα λόγια, δυστυχώς.

ΚΑΜΤΗΛΕΡΙ

Να ’μουν ένα καντηλέρι, 
λαδολύχναρο μικρό, 
σε μικρού παιδιού το χέρι, 
φως να του ’δινα κι εγώ.

ΤΟ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΙ

Στο σχολειό με κουτσιουμπέλι 
κάθε μέρα το παιδί, 
για τη φώτιση που θέλει, 
κάτι πρέπει να καεί.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Στους τοίχους γράφουν τα παιδιά, 
το τι... κι αυτά δεν ξέρουν, 
με τις πολλές μουντζούρες πια 
θα λεν πως υποφέρουν.
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Ο ΑΙΘΕΡΟΒΑΤΗΣ

Στα σύννεψα σαν περπατάς, 
για πείρα και για γνώσεις, 
ομπρέλα πρέπει να κρατάς, 
τις μπάρες να γλιτώσεις.

Η ΠΕΙΡΑ

Βλέπω το νιο, κοιτάζει μπρος, 
το γέρο, μόνο πίσω, 
τα μάτια να είχα και των δυο, 
σωστά να περπατήσω.

ΑΡΧΕΣ

Αν δεν μπορούν να φυλαχτούν 
της ηθικής τα κάστρα, 
χωρίς φτερούγες θα πετούν 
τα νιάτα μας για τ’ άστρα.

ΠΑΡΑΣΑΝΤΑΛΟΣ

Μιλάς σαν παρασάνταλος 
και λόγο δεν κρατείς 
κι ας ήσουν χρόνια δάσκαλος 
και πρώτος μαθητής.
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ΚΡΑΣΙ ΤΕΛΟΣ

Μια ρουφηξιά και τελείωνε, 
κρασί δεν έχει άλλο, 
στο μαγαζί για σένανε 
λουκέτο πια θα βάλω.

ΛΙΓΑ ΑΠ’ ΟΛΑ

Οινοζυθοκαφενείο 
και μπακάλικο μαζί, 
με τεφτέρι για ταμείο 
του χωριού το μαγαζί.

Ο ΠΑΘΟΣ

Παθός μαθός ξανακοιτώ 
το κρασοποτηράκι, 
φοβάμαι μήπως καταπιώ 
και άλλο κουνουπάκι.

ΜΟΙΡΑΣΙΑ

Πιστός στο ίδιο μαγαζί, 
σε δύο ποτηράκια, 
χαρές μοιράζω και κρασί 
και μιας ζωής φαρμάκια.
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Η ΜΠΟΡΑ

Άστραψε και ήρθε μπόρα, 
καταιγίδα πρωινή, 
κι έκοψε πουλιού τη φόρα, 
τα φτερά και τη φωνή.

ΛΑΛΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

Στ’ ακουστικό πουρνό πουρνό 
λαλιές πουλιών προσμένω, 
να μ’ ανεβάσουν στο στερνό 
της ευτυχίας τρένο.

ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ

Λούζονται στη φεγγαράδα 
και κουρδίζουν τα βιολιά, 
γάμους κάνουν στην κοιλάδα 
και γλεντάνε τα πουλιά.

ΑΤΥΧΙΑ

Άτυχο το περιστέρι 
που ’χάσε νωρίς το ταίρι, 
στο φτερό το βρήκε σκάι 
κι από τότε περπατάει.
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ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΙΑ

Σκαροπούλια ταίρι ταίρι 
σήκωσαν φτερό στ’ αγέρι 
κι έμεινε η φωλιά τους μόνη, 
η βροχή να την πληγώνει.

ΤΑ ΝΥΧΤΟΠΟΥΛΙΑ

Κουρνιάζουν στην αγράμπελη, 
μ’ αστέρια και φεγγάρι, 
της χαραυγής ol άγγελοι 
κι υμνολογούν με χάρη.

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ

Σαν δει πετούμενο πουλί, 
σκοπεύει και πυροβολεί, 
τσίχλα, πέρδικα, τρυγόνι 
κι ό,τι άλλο... το σκοτώνει.

ΤΑ ΟΡΝΙΑ

Ψοφίμι σαν οσμίστηκαν 
τα «όρνια» μες στο ρέμα 
και με «σκυλιά» φιλιώθηκαν 
για σάρκες και για αίμα.
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Δώσανε ξανά τα χέρια, 
σβήσαν πόνους με φιλί 
κι έγιναν χωρίς μαχαίρια 
φίλοι πάλι πιο καλοί.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΙΦΑΛΟ

Με κόκκινο γαρίφαλο 
και μ’ άσπρο περιστέρι 
μερεύεις τον αντίπαλο, 
μα κράτα και μαχαίρι.

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΟΙ

ΓLa το σύνορο στ’ αλώνι 
μαλωμένοι μια ζωή, 
αγνοώντας πως γειτόνοι 
θα ’ναι πάλι μες στη γη.

ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

Να ’σαι σωστός στη μοιρασιά, 
πιστός στις παραδόσεις, 
φίλου κι αγάπης φορεσιά 
ποτέ να μη λερώσεις.
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Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ

Όσο μικρά και να ’ναι 
στον ουρανό τ’ αστέρια, 
τις νύχτες μάς κρατάνε 
με σιγουριά απ’ τα χέρια.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ

Αν βγεις τη νύχτα μοναχός 
στους δρόμους για σεργιάνι, 
και μόνο τ’ αστεριού το φως 
για συντροφιά σου φτάνει.

ΦΕΓΓΑΡΑΔΑ

Με νύχτα φεγγαρόλουστη 
κι ερωτοξελογιάστρα 
από σκοτούρες ξέγνοιαστοι 
πετούν οι vloi προς τ’ άστρα.

ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ

Το καντήλι τρεμοσβήνει 
μια βραδιά χωρίς σελήνη. 
Το καντήλι θέλει λάδι 
κι η σελήνη ήλιου χάδι.
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ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μην περιμένεις πρόσκληση, 
ξεκίνα κι από μόνος, 
κάνε στους άγιους δέηση, 
γιατί θα ’ρθει και πόνος.

Τ’ ΑΓΙΟΚΕΡΙ

Μια ζωή με τ’ αγιοκέρι 
κάνει στη στροφή καρτέρι 
και προσμένει, πριν να σβήσει, 
στον καημό του νά βρει λύση.

Η ΠΥΞΙΔΑ

Α π’ το ξωκλήσι πέρασες, 
μα μέσα δε σε είδα, 
το δρόμο μήπως έχασες 
μαζί και την πυξίδα;

ΑΓΑΠΗ

Όσο το καντήλι καίει 
στης αγάπης το βωμό, 
δεν μπορεί, παιδιά και νέοι, 
να ’χουν πρόσωπο χλομό.
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ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Φαίνεται σαν παραμύθι, 
μα στης πείνας τον καιρό, 
μόνο μ’ ένα κολοκύθι 
«γάμο» κάναν στο χωριό.

ΤΟ ΑΓΧΟΣ

Πέρασαν τα χρόνια κείνα 
που πεθαίναν απ’ την πείνα, 
τώρα που ’ρθαν νέοι χρόνοι, 
άγχος τη ζωή σκοτώνει.

ΑΧΟΡΤΑΓΟ]

Για τη ζωή μας θέλουμε 
τα πάντα κι όχι λίγα, 
άσο και ντάμα έχουμε 
και ψάχνουμε για ρήγα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Μην τρως ολόκληρη μπουκιά 
μπροστά σε άδειο στόμα, 
γιατί σε βλέπουν και παιδιά 
που έχουν μαύρο χρώμα.
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ΦΤΩΧΟΜΑΝΙ

Προσοχή στο φτωχομάνι, 
ντόπιο και παντού στη γη, 
που ’ναι στη φωτιά καζάνι 
έτοιμο να εκραγεί.

ΑΔΕΙΟ ΣΤΟΜΑΧΙ

Δε χορταίνει το στομάχι 
με τα λόγια τα παχιά, 
θέλει και κοψίδια να ’χει 
με αλάτι στη φωτιά.

ΤΟ ΤΑΓΑΡΙ

ΓLa τη δουλειά σαν κρέμασε 
στον ώμο το ταγάρι, 
απ’ τη βιασύνη ξέχασε 
ψωμί κι ελιές να πάρει.

Ο ΑΝΕΡΓΟΣ

Φοβάται μην ονειρευτεί 
μπουγάτσα και σαλέπι, 
γιατί ’ναι βράδυ και πρωί 
χωρίς λεφτά στην τσέπη.
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«ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ ΑΝΟΙΞΗ»

Στη «Μυροβόλο Ανοιξη» 
θυμήσου, αν γυρίσεις, 
τα ρόδα στην ανάπτυξη 
με μύρο να ποτίσεις.

ΨΕΥΤΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Της μοναξιάς το στόλισμα 
δυο ψεύτικα λουλούδια, 
που δε γυρεύουν πότισμα 
και δεν ακούν τραγούδια.

ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΙ

Πατημένο χαμομήλι, 
απ’ ανθρώπους και σκυλιά, 
στάζεις δάκρυ στο μαντίλι, 
μα δε λες κακιά μιλιά.

Η ΜΥΓΔΑΛΙΑ

Φλεβάρης και η μυγδαλιά, 
νυψούλα στολισμένη, 
τις μέλισσες και τα πουλιά 
στο γάμο της προσμένει.



Ο ΜΑΗΣ

Ο Μάης, γιος του έρωτα, 
με παπαρούνες στρώνει 
για τα «πουλιά» τ’ αδέσποτα 
χαλί σε κάθε αλώνι.

Ο ΚΟΥΚΟΣ

Δε βρίσκει ο κούκος σε δεντρί 
κλωνάρι να πλαγιάσει 
και σε γιορτάσι... θα χαρεί 
στη φέξη και στη χάση.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ

Θυμάμαι τα κυκλάμινα 
που φύτρωναν στον κήπο, 
απότιστα δεν τ’ άφηνα, 
μα τώρα θα τους λείπω.

ΤΟ ΠΟΥΛΙ

Το είδε πρόσχαρο πολύ 
κι ο κυνηγός πυροβολεί, 
μα εκτός απ’ τα φτερά του 
σκάγιασε και τη χαρά του.
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Ο ΡΩΜΙΟΣ

Βύζαξε τη ρωμιοσύνη 
στης Ελλάδας το βυζί 
κι έμαθε το φως να δίνει 
και με λευτεριά μαζί.

ΔΙΧΟΝΟΙΑ

Γυρνά ο νους στ’ αλλοτινά 
της Κατοχής τα χρόνια, 
που μου ’μαθαν στ’ αληθινά 
το τι θα πει διχόνοια.

ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ

Άρχισε το κανονίδι 
γιορτινά στο Παλαμήδι, 
κάθε τάπια και κανόνι 
και τ’ Ανάπλι καμαρώνει.

ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τα μπρίκια τα θαλασσινά, 
πριν φύγουν για ταξίδι, 
περνούσαν απ’ τον ταρσανά 
στ’ ωραίο Γαλαξίδι.
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Τώρα που φύτεψες στη γη 
καρπούς με τ’ όνομά σου, 
τι άλλο θέλεις ποιητή;
Το θερισμό στοχάσου.

Η ΣΠΙΘΑ

Σπίθα είσαι στο σκοτάδι 
και σαν φάρος μ’ οδηγείς, 
μες απ’ ένα χαραμάδι 
στέλνεις μήνυμα ζωής.

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΟΙ

Ποιήματα και όνειρα, 
καλοί λαμπαδηδρόμοι, 
μου γνέφουνε παμπόνηρα 
πως καίει φως ακόμη.

ΕΥΝΟΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Με άνεμο ευνοϊκό 
και δρασκελιές μεγάλες 
περνάς τον προκριματικό 
και πας για νίκες άλλες.
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ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ

Ήταν όνειρο και πάει, 
το θυμάμαι και μ’ αρέσει, 
κι όσο ο καιρός περνάει, 
στην καρδιά μου έχει θέση.

ΟΝΕΙΡΟ

Ήταν όνειρο και πάει, 
πώς αλλιώς να σου το πω, 
κύμα που σε βράχο σκάει 
λέγοντάς του σ’ αγαπώ.

ΝΥΧΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Άγραφες νυχτοσελίδες, 
στο βιβλίο της ζωής, 
σου ’μειναν, γιατί δεν είδες 
όνειρα της προκοπής.

ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ

Μόνο με κλειστά τα μάτια 
σεργιανάς αποβραδίς, 
στης ζωής τα μονοπάτια 
κι όνειρα μπορείς να δεις.
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ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ

Στον «πέλαγο» χωρίς λαλιά 
τα μάτια μου καρφώνω 
και κλώθω νήμα την παλιά 
κουβέντα της με πόνο.

ΜΙΑ ΓΡΙΟΥΛΑ

Με τις ζάρες της μετράει 
χρόνους, πόνους και παιδιά, 
κι αν τη δεις χαμογελάει 
μ’ ένα δόντι μια γριά.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Στη ζωή μας μια γυναίκα 
είναι το «Καλό το Δέκα», 
μάνα, κόρη και κυρά 
και γιαγιά και πεθερά.

ΝΟΧΛΙΕΣ

Νοχλίες έχει μια γριά, 
που δεν τις ξέρουν άλλοι, 
κι όλο μαλώνει τα παιδιά, 
να μην της φέρνουν ζάλη.
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ΟΙ ΓΛΥΚΑΣΜΟΙ

Τους γλυκασμούς σου πώς μπορώ, 
μανούλα, να ξεχάσω;
Τα λόγια σου, τις αγκαλιές 
και τα γλυκά φιλιά σου;

ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ

Πού πας, κυρά, χωρίς ποδιά 
και με κοντό φουστάνι; 
Χωρίς λουλούδια κι η ροδιά 
την αρχοντιά της χάνει.

ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΣ

Στον κόσμο ψάχνω να σε βρω, 
ακώ φωνή και τρέχω, 
ξεχνώντας ότι στο μυαλό 
και στην καρδιά μου σ’ έχω.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Μες στο γύρισμα του χρόνου 
μάρτυρες πολλοί του πόνου, 
μόνοι τους στο μονοπάτι 
δεν ακούν, δεν έχουν μάτι.
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Αρχηγοί, με δίχως θέσεις 
δίνουν νέες υποσχέσεις 
κι εκλογείς χωρίς «κεφάλι» 
δαγκωτό το ρίχνουν πάλι.

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ

Να ’σαι συ αυτός που είσαι 
κι όχι μάσκα να φοράς 
και στους χώρους που κινείσαι 
μες στο φως να προχωράς.

Η ΤΑΜΠΕΛΑ

Βάλανε ταμπέλα πάλι 
στη λακκούβα τη μεγάλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Και η νέα Δημαρχία 
προστατεύει τα μνημεία.

ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙ

Τάμα και λιβανιστήρι 
το γουστάρουνε πολλοί 
και για τόσο δα χατίρι 
θέλουν προκαταβολή.
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ΛΕΓΑΝΕ

Ένα ξαφνικό μπουρίνι 
τις βρομιές μπορεί να πλύνει; 
Κι απαντά τ’ ανθρωπαμάνι: 
Ένας Ηρακλής δε φτάνει.

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Μου ’χες πει να μην ξεχάσω 
πως κρατάς και άλλον άσο 
στο μανίκι σου κρυμμένο.
Να τον βγάλεις... περιμένω.

ΤΟ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ

Κρυφτούλι παίζουν τα παιδιά, 
πριν μπουν στη βιοπάλη, 
μα καθεμιά αναποδιά 
την κάνουν και μεγάλοι.

ΡΗΞΕΙΣ

Ποιος είσαι συ που θα μου πεις 
και θα μου υποδείξεις, 
με τους κακούς και χαμερπείς 
να μην ερθώ σε ρήξεις;
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ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ

Τον καιρό των παρανόμων 
και κλεπτών ποικιλόχρωμων 
σφίγγουν κι άλλο το ζωνάρι 
εργατιά και ποπολάροι.

ΖΗΤΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΤΟΙ

Όταν πια ο ήλιος δύσει 
και το γέννημα αλεστεί, 
μπρος στους πόνους είναι ίσοι 
ζήτουλες και προεστοί.

ΜΑΧΑΛΑΔΕΣ

Στους μαχαλάδες οι φτωχοί 
«παλάτια» είχαν κάμει, 
μα με την πρώτη τη βροχή 
τα πήρε το ποτάμι.

ΟΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ

Πατρίδα αφήσαν και παιδιά 
ο Βάσια κι η Γκαλίνα 
και μίσεψαν, να βρουν δουλειά 
και λύση για την πείνα.
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ΤΟ ΝΕΡΟ

Αργοκυλάει το νερό 
απ’ το βουνό και θέλει 
να ’ναι καθάριο, δροσερό 
κι όχι να πάει στα έλη.

ΣΤΑΓΟΝΑ ΒΡΟΧΗΣ

Σαν έπεσα στο Λάδωνα, 
ζητούσα μία χάρη, 
τον Αλφειό ν’ αντάμωνα, 
ο χάρος πριν με πάρει.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

-  Τα σύννεφα στον ουρανό 
αγώνα δρόμου κάνουν;

-  Βοριάς φυσάει απ’ το πουρνό 
και τρέχουν και δε φτάνουν.

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Σαν άτι το Φθινόπωρο 
με βια στη γη καλπάζει, 
πρωί μισοκαλόκαιρο, 
το βράδυ χειμωνιάζει.
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Η ΝΕΦΕΛΗ

Ευθύς ως μπήκα στο χορό 
με τη γλυκιά Νεφέλη, 
για κείνη κάνω πια σταυρό 
τ’ αστρί σαν ανατέλλει.

ΑΠΟΡΙΑ

Τι θα γίνω πια με σένα, 
μου ’χεις πάρει το μυαλό 
και κοντά κι από τα ξένα 
για ελόγου σου μιλώ.

ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ

Από τούτο κι από κείνο, 
ίσως να ’ταν και γραφτό, 
κούτσουρο ξερό να μείνω 
μόνο εσένα ν’ αγαπώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για χίλιους λόγους σ’ αγαπώ 
κι ακόμη γι’ άλλον ένα 
κι αφού ρωτάς θα σου τον πω, 
γιατί ’σαι φως για μένα.
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ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Κοιτώ το σύννεφο ψηλά 
και το ρωτώ για σένα, 
μα κείνο κλαίει σαν μιλά 
ξανά για περασμένα.

ΤΟ ΝΤΕΡΤΙ

Το ντέρτι που ’χω στην καρδιά 
και ζω μαζί με κείνο, 
σε μιας ταβέρνας τη γωνιά 
με το κρασί το σβήνω.

ΝΤΑΛΚΑΣ

Στη μοναξιά του έρωτα, 
το γέλιο και το δάκρυ 
προδίδουν τ’ αφανέρωτα 
κι αναζητούν μιαν άκρη.

ΘΥΜΗΣΟΥ

Θυμήσου πως και ίσαμε 
τον τάφο θα μου λείπεις, 
αφού για χρόνια ζήσαμε 
στιγμές χαράς και λύπης.
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Η ΠΙΚΡΑ

Τα λόγια δεν τα ζύγισαν 
στην πλάστιγγα πριν γείρει, 
γι’ αυτό και το ξεχείλισαν 
με πίκρα το ποτήρι.

Η ΣΠΙΘΑ

Στη στάχτη ψάχνοντας χωρίς 
τα δάχτυλα να κάψεις, 
μπορεί με σπίθα που θα βρεις 
φωτιά να ξανανάψεις.

ΒΡΑΧΟΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

Στο βράχο της υπομονής, 
στο ριζιμιό λιθάρμ 
με την αγάπη ολοχρονίς 
φυτρώνει και χορτάρι.

ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Βράδιασε κι ακόμη κάτι, 
κάτι άλλο καρτερώ, 
να ’χω σιγουριά κομμάτι, 
λίγο γάργαρο νερό.
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ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Μην πατάς γερά σε ξύλο 
και, μην κάνεις νέο φίλο, 
πριν σιγουρευτείς κομμάτι 
με το νου και με το μάτι.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ

Αν θέλω, μου ’πες, πως μπορώ 
με το μυαλό και μόνο, 
στρατί στα μέτρα μου να βρω, 
σωστά να μεγαλώνω.

STOP

Γιατί με κόκκινο περνάς, 
στο STOP δεν κάνεις στάση;
Με τέτοια «φρένα» που γυρνάς, 
ο μπόγιας θα σε πιάσει.

ΔΟΥΛΕΙΑ

Αυτό που θέλεις δεν μπορεί 
κανείς να σου το δώσει, 
γι’ αυτό δουλειά πρωί πρωί 
και μέχρι να νυχτώσει.
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ΡΟΖΙΑΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

Τιμές και λούλουδα πολλά 
στα ροζιασμένα χέρια, 
που με κρατούσαν απαλά, 
με σήκωναν στ’ αστέρια.

Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ

Για θερισμό να πας πρωί 
και με καλό δρεπάνι, 
τα φρέσκα στάχυα στη ζωή 
η κάψα μην ξεράνει.

Η ΡΟΔΙΑ

Α π’ τα σεκλέτια μια ροδιά 
τα ρόδα της τα σκάζει, 
μα με σφιγμένη την καρδιά 
λουλούδια πάλι βγάζει.

ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ

Πάρε με στη δούλεψή σου, 
αρχικά για δοκιμή 
και κατόπιν συλλογίσου 
έργο, χρόνο και τιμή.
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Η ΣΤΑΣΗ

Παίρνοντας τα γεροντάκια 
το στρατί προς τη φθορά, 
κάνουν στάση στα παγκάκια 
μα ο χρόνος προχωρά.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Ένας γέροντας κρατάει 
κομπολόι και μετράει, 
κάθε χάντρα κι ένας πόνος 
και πολλοί μαζί συγχρόνως.

ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ

Κοντολογίς στα Μέθανα 
και πάλι «μπάνια» έκανα. 
Είναι φαίνεται γραμμένο 
στα λουτρά να την παθαίνω.

ΤΑ ΜΕΘΑΝΑ

Τα Μέθανα αποχαιρετώ, 
λουτρά... του χρόνου πάλι 
και είναι σίγουρο αυτό, 
αν μου ’ρθουν πόνοι κι άλλοι.
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Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Θα ’θελα καί ο καθρέφτης 
κάπου κάπου να ’ναι ψεύτης, 
δίνοντας χαρά μεγάλη 
σ’ όποιον ζάρες έχει βγάλει.

ΚΑΦΕΤΖΟΥ

Με τα χαρτιά και τον καφέ 
το ριζικό τους λέει, 
που, κι αν το μάθουνε ποτέ, 
δε θα ’ναι τότε νέοι.

ΤΟ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΟ

Αποτσίγαρο σβησμένο, 
πεταμένο καταγής, 
θα ’σαι ξακουσμένο τρένο, 
απ’ τις ράγες αν θα βγεις.

ΔΙΧΩΣ ΜΗΧΑΝΗ

Στο σταθμό θα περιμένω 
φως στο τούνελ να φανεί, 
σ’ άλλες ράγες αραγμένο 
τρένο δίχως μηχανή.
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ΓΑΛΑ ΒΛΑΧΑΣ

Α π’ το βουνό κατέβαινε 
μια βλάχα με το γάλα, 
που το είχε και το ζέσταινε 
σε δυο βυζιά μεγάλα.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Τον κήπο σου, Αρχόντισσα, 
μ’ αγάπη τόνε φρόντισα, 
να δρέψεις άνθη για στεφάνι, 
πριν ο χρόνος τα μαράνει.

Η ΑΚΑΚΙΑ

Με τσίμπησε και μάτωσα 
μ’ αγκάθια μια «κυρία», 
που όταν την αντάμωσα 
τη λέγαν Ακακία.

ΜΑΝΑ ΓΗ

Με χώμα, ήλιο και βροχή 
γυρίζεις γκαστρωμένη, 
μα δυστυχώς, μανούλα γη, 
ό,τι γεννάς πεθαίνει.
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Στης ζωής τ’ αλφαβητάρι 
συλλαβίζοντας μπορεί 
το πρωτάκι φως να πάρει 
και βηματισμό να βρει.

Τ’ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ

Το παλιό τ’ αλφαβητάρι 
το κρατώ για θυμητάρμ 
να με πάει χρόνια πίσω, 
τη μα-μά να συλλαβίσω.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

Κόκκινο χαλί στρωμένο 
χρόνια στη σειρά προσμένω, 
με τιμές να το πατήσω, 
μα προφταίνουν... οι πιο πίσω.

ΚΑΠΟΥ ΚΑΠΟΥ

Και των φρονίμων τα παιδιά, 
αυτοί που ξέρουν λένε, 
ότι την κάνουν τη λαδιά 
και το φαί το καίνε.
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Η ΤΙΜΗ

Τιμή σ’ αυτόν που βίωσε 
διωγμούς κι αχαριστία, 
γιατί στον κόσμο έδωσε 
ψωμί κι ελευθερία.

ΙΩΣΗ

Μια ίωση κυκλοφορεί 
στον κόσμο παρανόμως, 
γιατί ’ναι όχημα βαρύ 
κι ελεύθερος ο δρόμος.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 2002

Στους Άγιους Τόπους κατοχή, 
λουλούδι δε φυτρώνει, 
η βία κάνει παγανιά 
και με τα τανκς Σαρόν(ει).

Η ΠΛΗΓΗ

Μια πληγή μπορεί να κλείσει, 
μα στη σκέψη δε θα σβήσει 
και θα καίει σαν καμίνι 
στο σημάδι που θα μείνει.



ΤΑ ΣΚΕΡΤΣΑ

Είσαι κούκλα και μ’ αρέσεις, 
κάνεις σκέρτσα στο χορό, 
μα εγώ στις πρώτες θέσεις 
να χορέψω δεν μπορώ.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Να μην ξεχνάς σαν το μωρό 
το φάρμακο να παίρνεις 
και της αγάπης το χορό 
με σιγουριά θα σέρνεις.

ΕΛΑ

Έλα και πέσε πλάι μου 
να κοιμηθούμε αντάμα, 
να μοιραστούμε, μάτια μου, 
χαρές μαζί και κλάμα.

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

Θα ’θελα κάτι να σου πω 
μ’ ένα φιλί στο στόμα, 
να μην ξεχνάς πως σ’ αγαπώ 
και πως σε θέλω ακόμα.
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ΑΝΑΜΟΝΗ

Πολλιώρα μου ’παν στο σταθμό 
πως έχασα το τρένο 
κι αν θέλω άλλο πιο στερνό 
σ’ αναμονή να μένω.

ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Πάει το παλιό το τρένο 
κι από τότε στο σταθμό 
να σφυρίξει περιμένω 
και να δω λευκό καπνό.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΕΝΟ

Το ’χασα το πρώτο τρένο, 
και γι’ αυτό ποτέ δεν κρένω, 
τώρα τούτο μόνο λέω 
ήταν και το τελευταίο.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ

Ο ήλιος γέρνει προς τη Δύση 
κι η πληγή δεν έχει κλείσει 
κι όπως φαίνεται θα μείνει 
ανοιχτή και με σελήνη.



ΑΛΟΓΟΜΥΓΕΣ

Οι μύγες ράτσας σαν τσιμπάνε, 
ματωμένα πια πονάνε, 
μα το έχουν για καμάρι 
τα μουλάρια κι οι γαϊδάροι.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΙΤΣΑ

Ζωηρή πεταλουδίτσα 
στη Συγγρού από μικρή, 
φλετουράει στην ακρίτσα, 
πεταλούδο για να βρει.

ΣΤΗΝ ΚΥΡΑ ΤΟΥ

Έλεγε... πως απ’ τη μύτη 
δεν τον τράβηξε κανείς, 
ώσπου κείνη, με τσιμπίδι, 
του ’πε κάτσε και να δεις.

ΤΟ ΨΑΡΙ

Πάλι τσίμπησε το ψάρι, 
κάλο θα έχει στο μυαλό, 
και γελάσανε οι γλάροι 
κι ol ψαράδες στο γιαλό.
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ΤΟ ΓΛΙΣΤΡΗΜΑ

Γλίστρησε μια τσούπρα πάλι 
και κανείς δεν αμφιβάλλει, 
λέγοντας την πάσα αλήθεια 
πως γλιστρά xl από συνήθεια.

ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ

Σαν πήρε τον κατήφορο, 
τη ρώτησαν ποιος φταίει, 
μα αυτή με βήμα γρήγορο 
κουβέντα δεν τους λέει.

ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΜΟΥ

Ψάχνω να βρω τη μοίρα μου, 
για να την ερωτήσω 
πώς έπαιξα τη «λύρα» μου 
κι απόμεινα ξοπίσω.

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

Της ίριδας τα χρώματα 
στο πρόσωπό της είδα. 
Χαράς αποτυπώματα 
μετά την καταιγίδα.
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ΟΙ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΙ

Με μυστρί και πηλοφόρι 
οι Λαγκαδιανοί μαστόροι 
πόλεις χτίσαν και χωριά 
κι όχι μόνο στο Μόριά.

Ο ΒΡΑΧΟΛΑΞΕΥΤΗΣ

Στο Γκέρεμε μην αρκεστείς 
να βλέπεις την κοιλάδα, 
εκεί ο βραχολαξευτής 
τιμά Χριστό κι Ελλάδα.

ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ

Στο μοναστήρι το παλιό, 
στην πόρτα, οι καλόγεροι 
σταμάτησαν τη Βαγγελιώ, 
μη μπει χωρίς τσεμπέρι.

ΤΥΦΛΟΣ ΓΕΡΟΣ

Κάθεται στο κοντοσκάλι 
και ρωτά πού παν οι άλλοι, 
στο προσήλιο, δίχως φως, 
είναι γέρος και τυφλός.
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ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ

Τη φεγγαρόλουστη βραδιά, 
το κύμα στ’ ακρογιάλι 
δίνει φιλιά στην αμμουδιά, 
σαν πιάσει μαϊστράλι.

ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ

Ήσουν λουλούδι του αγρού 
της θάλασσας κοράλλι, 
το χάδι είχες του αφρού 
και την καρδιά μεγάλη.

ΑΥΓΗΣ ΡΟΔΙΣΜΑ

Με της αυγής το ρόδισμα, 
των αστεριών τ’ αστέρι 
στη γη πανώριο κόσμημα 
μ’ απλοχεριά προσφέρει.

ΣΤΟ ΜΟΥΡΑΓΙΟ

Στο μουράγιο, πριν βραδιάσει, 
το καράβι καρτερώ, 
μου είπανε πως έχει μπάσει 
στο αμπάρι του νερό.



ΤΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ

Δίχως τρίψιμο στ’ ακόνι 
το μαχαίρι θα στομώνει 
και ο νιος χωρίς βιβλίο 
τούβλο θα ’ναι στο σχολείο.

ΧΑΤΙΡΙ

Χατίρι δεν του χάλασα, 
γι’ αυτό γυρεύει κι άλλο, 
κοράλλι απ’ τη θάλασσα 
να πέσω να του βγάλω.

ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΕΣ

Άσε τις περικοκλάδες 
κι έλα αμέσως στο ψητό, 
δεν αντέχω τις ζαλάδες, 
χάρη κάν’ το, σ’ το ζητώ.

ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ

Να το ξέρεις, είσαι πόνος, 
που τον μεγαλώνει ο χρόνος, 
την καρδιά μου έχεις τρυπήσει, 
μα ο νους δε βρίσκει λύση.
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ΠΑΛΙΕΣ ΠΛΗΓΕΣ

Έμαθα να ζω μονάχος 
με πληγές πολύ παλιές 
kl όπως λένε είμαι βράχος, 
βράχος όμως με σπηλιές.

Ο ΦΟΒΟΣ

Νωρίς βραδιάζει στο χωριό 
κι η πιάτσα ερημώνει 
κι ο φόβος γίνεται θεριό 
γι’ αυτούς που ζούνε μόνοι.

ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ

Δίνω κλότσο στο κουβάρι 
την αρχή του για να βρω, 
να μου γίνει θυμητάρι 
πότε σήκωνα σταυρό.

ΤΟ ΖΑΚΟΝΙ

Του γκρινιάρη το ζακόνι 
φύτρο είναι που ριζώνει 
σε καρδιά και νου μαζί 
και θα το ’χει όσο ζει.
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Η ΣΤΑΓΟΝΑ

Θέλει χρόνο κι αν γεμίσει 
το ποτήρι με οργή, 
όμως για να ξεχειλίσει 
μια σταγόνα του αρκεί.

ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ

Δεν το περίμενα στο τέλος 
να κρατάς στο χέρι βέλος 
και μ’ αυτό και με δηλώσεις 
την καρδιά να μου ματώσεις.

ΤΑ ΡΑΣΑ

Με ράσα ντύθηκε φαρδιά 
κρατώντας αγιοκέρι, 
γιατ’ έχει πόνο στην καρδιά 
που ούτε ο παπάς τον ξέρει.

Ο ΜΕΘΥΣΤΑΚΑΣ

Προσπαθεί να βρει τη λύση, 
μα απ’ τη σούρα δεν μπορεί, 
απ’ τ’ αφτιά να ξεχωρίσει 
τ’ άλογό του τον ντορή.



ΘΥΜΗΤΑΡΙ

Γελαστό λαμπρό φεγγάρι, 
των ερώτων θυμητάρι, 
και στη φέξη και στη χάση 
ποιος μπορεί να σε χορτάσει;

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

Στης καρδιάς της το στασίδι 
έχει θέση αδειανή 
και γαμπρό με δαχτυλίδι 
καρτερεί για να φανεί.

ΓΛΥΚΑ ΟΝΕΙΡΑ

Το καντήλι κάθε βράδυ, 
με φιτίλι και με λάδι, 
το εικόνισμα φωτίζει 
κι όνειρα γλυκά χαρίζει.

ΠΥΡΕΤΟΣ

Της καρδιάς μου είσαι πόνος 
απ’ τα νιάτα μου ο μόνος, 
πυρετός που περιμένει 
κάθε βράδυ ν’ ανεβαίνει.
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ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ

Από λεμονιάς αγκάθι 
τσίμπημα ο νιος μην πάθει, 
γιατί πάντα το λεμόνι 
την καρδιά του θα ματώνει.

ΣΤ’ ΑΜΠΕΛΙ

Στ’ αμπέλι της δρασκέλισα 
για κλάδεμα και τρύγο 
και κείνη σαν τη μέλισσα 
με τσίμπησε, πριν φύγω.

ΗΘΕΛΑ

Με άνθη λεμονιάς και μόνο 
το κρεβάτι της να στρώνω. 
Μα έγιναν μετά από μήνα 
λεμονόκουπες κι εκείνα.

ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΛΟ

Τ ’ αληθινό το σ’ αγαπώ, 
απ’ της καρδιάς τα βάθη, 
δε σ’ το ’χω πει, μα θα σ’ το πω, 
κι ο κόσμος ας το μάθει.
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ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Μια παλιά μου γνωριμία, 
πόνος και χαρά μαζί, 
σε ασπρόμαυρη ταινία, 
που δεν παίζεται, μα ζει.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Το κύμα δέρνει το γιαλό 
κι αυτός μιλιά δε βγάζει, 
του το ’χαν μάθει στο σχολειό 
και τρόπους δεν αλλάζει.

ΛΕΥΚΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ

Λευκό μπουκέτο με φιλιά 
αγάπης και λουλούδια 
γι’ αυτόν που έχει φαμελιά, 
μορφώνει αγγελούδια.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Του «μέτριου» το μεγάλο 
προσπαθώ κι εγώ να ψάλω 
και στο ίσο που κρατώ 
χώμα πάντοτε πατώ.
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