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Μάνα, το ξζρω , ότι κι αν πω θ αλικεια δεν αλλάηει 
ςτο νου κα περιφζρεται και κα τονε τρομάηει 
 
μάλλον το κλάμμα το ςπερνό είναι πια μια ςυνικεια 
αφοφ ανοίχτθκε πλθγι πολφ βακιά ςτα ςτικια 
 
ςτο νζϊκό ςου πρόςωπο ηωγραφιςμζνθ θ κλίψθ 
πουϋναι ο αζρασ τςθ χαράσ δα μπλιό για να φυςιξει 
 
μαηί ντου ο γιόσ τθν ιπθρε ο ομορφοκανακάρθσ  
και μόνο αν τρζξεισ πίςω του μπορείσ να τθνε πάρεισ 
 
ζνα τον είχε τον είχε τον ακό θ νερατηά ςτθ μζςθ 
μα ιπεςε και μαράκθκε πριν βάλει αρχι να δζςει 
 
όςο κι αν το καλοςκεφτϊ όπωσ κι αν το γυρίςω 
Εκείνοσ που τον ιπεψε εδά τον πιρε πίςω 
 
δίπλα ςου ζναν άγγελο είχεσ δεκάξι χρόνια 
μα όταν ξαναπαντιξετε κα’ ςτε μαηί αιϊνια 
 
Άδικο μόνο μθν Τον πεισ, είναι μεγάλο ψζμα 
κι θ Παναγιά πολλά παιδιά δεν είχε, μόνο ζνα… 
 
Υπομονι και δφναμθ, ελπίδα και κουράγιο 
να’ χετε να παλζψετε τον πόνο αυτό, και Άγιο 
 
το μόνο αποφ κατάλαβα ςτον κόςμο αυτό και είδα 
είναι ότι δεν ηει κανείσ άμα δεν ζχει ελπίδα 
 
 
 
 
γιάντα, Όνομα, το χαμόγελο που ‘δινεσ τω γονιϊ ςου 
ζβγαινε μελαγχολικό πάντα ςτο πρόςωπό ςου; 
 
πάει ζνασ χρόνοσ Όνομα μου που ζφυγεσ μακριά μου 
μα ο χρόνοσ είναι ανίκανοσ να γιάνει τθν καρδιά μου 
 
Όνομα μου, φίλε παιδικζ, ςε ζχω ςτθν καρδιά μου 
και λείπεισ μου τόςο πολφ δα που ‘φυγεσ μακριά μου 
 
Όνομα μου, ςου ‘τανε γραφτό, λζνε μου, να ποκάνεισ, 
μα τθ δικι μου ςυμφορά ςε ποια μεριά τθ βάνεισ: 
 
οντζ μου το πρωτόπανε πωσ κελα το πιςτζψω 
πωσ ιπρεπε τον υςτερνό χαιρετιςμό να πζψω... 
 
ιτανε ξθμερϊματα ςτισ δφο του Φλεβάρθ 
οντεν εκζλθςε ο Θεόσ κοντά Του να ςε πάρει 
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Όνομα μου, εκιά που είςαι δα δε κα ξομζνεισ μόνοσ 
κα νζχεισ δάκρυα ςυντροφιά, τςθ μάνασ ςου ο πόνοσ 
 
οι γεδικοί ςου ςυγγενείσ ςτο πζνκοσ βυκιςτικαν 
τραγοφδια, γζλια και χαρζσ παράμερα τ’ αφικαν 
 
καμάρι ιταν τςθ μάνασ ςου το μπόι ςου τ’ αντρίκειο 
γιάθντα μασ ιφυγεσ μακριά, Θε μου, δεν είναι δίκιο... 
 
ο κάνατόσ ςου ο τραγικόσ δε κα περάςει ζτςι 
μάλλον πωσ κα ‘ρκουνε πολλοί ςτο Χάροντα πεςκζςι 
 
Χάρε, γιάντα τον ιπθρεσ που ϋταν ωςάν τθ βιόλα 
με τθν καλφτερθ καρδιά και τζλειοσ ςε όλα; 
 
πωσ άντεξε θ μάνα ςου τον άδικο χαμό ςου 
μπροςτά τθσ ςαν ςε φζρανε ςτο νεκροκρζβατό ςου; 
 
πωσ μπόρεςε ο παπποφλθσ ςου να δει τον εγγονό του 
να τονε κατεβάηουνε ςτον τάφο το δικό του; 
 
του γάμου ςου τα λοφλουδα περίμενε θ γιαγιά ςου 
και να ‘χεισ νφφθ δίπλα ςου κι όχι τα τραφματά ςου... 
 
πωσ τθν αποχωρίςτθκεσ, Όνομα, τθν αδερφι ςου, 
που τθν αγάπαγεσ πολφ θ τθ μονάκριβι ςου; 
 
πωσ τθν αποχωρίςτθκεσ αποφ δεν είχεσ άλλθ 
και δα κα νείναι μοναχι ςτου πόνου τϋ ακρογιάλι... 
 
το μόνο εδά, αποφ μπορϊ, μζχρι να ηω να κάνω 
είναι από τθ ςκζψθ μου λεπτό να μθ ςε βγάνω 
 
 
 
καφματα , Όνομα, γίνονται μετά το μιςεμό ςου 
μασ δείχνεισ πωσ δε μασ ξεχνάσ κι είμαςτε ςτο μυαλό ςου 
 
ποιοσ ξζρει πόςθ δφναμθ κα ζχεισ αποκτιςει, 
ποια κζςθ δίπλα ςτο κεό κα ζχεισ κατακτιςει 
 
νόμιμοσ , πλζον , κάτοχοσ, ςτα μυςτικά Του κα ’ςαι 
Όνομα και γι’ αυτό να μθν παραπονάςαι 
 
ξεχωριςτό ‘ταν το κορμί που μπικε ςτο μνθμείο 
γι’ αυτό και δεν το άγγιξε το χιόνι και το κρφο 
 
 
ιταν ςτισ δεκατζςςερισ ξθμζρωμα Φλεβάρθ 
όντε ν εκζλθςε ο Θεόσ κοντά Του να ςε πάρει 
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ιςουν τριάντα εφτά χρονϊν κι ιςουν νζοσ ακόμθ 
κι άμα δε ς’ ζπαιρνε ο Θεόσ μζναν ακόμα χρόνοι.. 
 
του πεκεροφ, τθσ πεκεράσ , κι όλων των εδικϊ ςου, 
τον πόνο δεν τον γιαίνει μπλιό ζνα χαμόγελό ςου 
 
να μπόριε  θ  αγάπθ μασ  και να’ χαμε  το κάρροσ, 
να γλίτωνεσ ςα ηφγωςε το πζραςμά του ο Χάροσ 
 
 
νωρίσ Όνομα μασ άφθςεσ κι ζφυγεσ γι’ άλλα μζρθ 
όμωσ αν ζχουν ομορφιζσ άνκρωποσ δεν το ξζρει 
 
μακάρι να περνάσ καλά, να ηεισ ευτυχιςμζνα 
κι θ ςκζψθ μασ παντοτινά κα ’ναι κοντά ςε ςζνα 
 
από αυτι που’ χεσ εςφ μεσ τθν ψυχι γαλινθ 
να ‘δινε ς’ όλουσ ο κεόσ άνκρωποσ να μθ μείνει 
 
αφοφ για πάντα ςτο εξισ κα βρίςκεςαι μακριά μασ 
φρόντιςε μόνο να’ ρχεςαι μζςα ςτα όνειρά μασ 
 
ςτο όνειρο όποιοσ ςε δει κα τ’ απαλφνει ο πόνοσ 
μα τθν πλθγι του χωριςμοφ δε κα τθ ςβιςει ο χρόνοσ 
 
πάνω ςτον αποχωριςμό λιγάνανε οι χτφποι 
θ τςθ καρδιάσ κι εκάρρεψα πωσ δε γροικοφνται ντίπι 
 
πζταξεσ, χελιδόνι μου, δεκάξι του Φλεβάρθ 
όςο κι αν αντιςτάκθκεσ ικελε να ςε πάρει 
 
δεν τα λυπικθκεσ, Όνομα, τα είκοςί ςου χρόνια 
κι ζφυγεσ πάνω που ‘ρχονταν τ’ άλλα τα χελιδόνια 
 
Όνομα μου είναι αδφνατο και πωσ κα το πιςτζψω 
πωσ ςϋ ότι ονειρευόςαςτε ζχετε πζςει ζξω 
 
και το Όνομα_κοπζλασ_του ςου κάκεται μονάχο ςε μιαν άκρθ 
και ςυμπλθρϊνει τθν κενι τθ μοναξιά με δάκρυ 
 
ιςουνα εςφ θ πρϊτθ τηθ αγάπθ, θ πιο μεγάλθ 
ϊςτε να ηει μεσ τθν καρδιά, λζει, δε βάνει άλλθ 
 
κι αν κρατθκεί ο λόγοσ τςθ κα ςμίξετε για πάντα 
ςα κα βρεκεί και το Όνομα_κοπζλασ_του  ςτθν εδικι ςου μπάντα 
 


