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ςτείλε μωρό μου μιαν ευχι ν’ ακοφςουνε τ’ αςτζρια   
ϊςτε να ηοφμε να ‘μαςτε ο γεισ ςτ’ αλλοφ τα χζρια 
 
ιρκεσ μωρό μου οψζσ αργά ς’ ενόσ ονείρου ψζμα  
κι ανζςτθςζσ μου τθ ηωι μ’ ζνα ςου μόνο βλζμμα 
 
δωςμου ψυχι μου δυο φιλιά, τόνα να μ’ αναςτιςεισ  
και τ’ άλλο τςι πικρζσ ςτιγμζσ αποφ ‘χαμε να ςβιςεισ 
 
τα φϊτα όλα ςβιςε τα με φτάνουνε τ’ αςτζρια   
να φζγγω οντε με κρατείσ εςφ ςτα δυο ςου χζρια 
 
τθ ςιγουριά τς’  αγάπθσ ςου ποιά κοπελιά δε κζλει  
που αιςκάνομαι οντε νείμαι εκειά ςαν το μωρό κοπζλι 
 
είχε μια γλφκα το  φιλί ςτο όνειρό μου μόνο  
να μπόρουνα οψζσ αργά να ςταματϊ το χρόνο 
 
δϊςε μου το δικαίωμα να ς’ ζχω ςτο μυαλό μου   
γιατί δεν κάνω μια ςτιγμι δίχωσ ςου μπλιό, μωρό μου 
 
τα μάκια τα χουν να κωροφν μα εςζνανε μιλοφνε 
και λζνε λόγια που θ καρδιά αρμθνεφει ντωσ να ποφνε 
 
χίλια κομμάτια τθν καρδια κι αν κάνεισ μζςα κα ςαι 
κάκε κομμάτι ς αγαπά και μθ ςτενοχωράςαι 
 
μονάχα το χαμόγελο οντε κωρϊ κι ανκίηει 
ςτο πρόςωπό ςου θ χαρά και μζνα πλθμμυρίηει 
 
όςα γλυκά χαμόγελα τριγφρω κι ανε δίνω 
θ ςκζψθ μου κα βρίςκεται πάντα κοντά ςε κείνο 
 
κουράγιο Θε μου που να βρω τζτοιο ςεβντά ν’αντζξω  
μζτρθςα τςι δυνάμεισ μου μα πάλι ζπεςα ζξω 
 
ανε μ-ποκάμει το νερό ,κρίνε , που ςε ποτίηω 
ςυνζχεια,για να ηεισ εςφ,ψυχι μου,κα δακρφηω 
 
τόςο πολφ που ς’αγαπϊ φοβάμαι να μθ γίνει 
θ αγάπθ μου επικίνδυνθ και χάςεισ τθ γαλινθ 
 
πάντα τθ φλόγα του ςεβντά θ ςκζψθ δυναμϊνει 
βραδιζσ αποφ’ναι μακριά και ‘γω δακρφηω μόνθ 
 
όνειρο ςάμπωσ ιτανε που γνϊριςα εκείνθ 
να’χει ο Θεόσ πολλζσ χαρζσ περίςςεσ να τςθ δίνει 
 
δε μου πεψεσ τθ ςκζψθ ςου κακολου απόψε βράδυ 
κι ο φπνοσ μπλιό δε μου κολλά χωρίσ δικό ςου χάδι… 
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κι ιντα πωσ λείπει μακριά, αφοφ θ ςκζψθ πάλι 
ζχει ςταλίξει απ’το  πρωί ςτθν εδικι ντου αγκάλθ… 
 
το ςϊμα μου ανε μπόριενε ν’ακολουκά τθ ςκζψθ 
κάκε  βραδιά απ’ τα φιλιά κα νείχεσ μπλιό ςτερζψει 
 
θ ωραιότερθ χαρά ο Θιοσ που μου ’χει δϊςει  
ιταν οντεν εκζλθςε τςι δρόμουσ μασ να ενϊςει  
 


