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για ξάνοιξε ζνα ςεβντά πριχοφ ακοφσ να δζςει  
να ςβινει , να μαραίνεται, να βγαίνει απ’ τθ μζςθ 
 
κομμάτια εγίνθκε θ καρδιά πριχοφ να πει το «τζλοσ»,  
μα άλλο δεν το άντεχα του ζρωτα το βζλοσ 
 
κομμάκια εγίνθκε θ καρδιά κι είπα «κα ςταματιςει»  
οντζ τθσ είπα πρζπει εδά να ςου ξελθςμονιςει 
 
ζπρεπε  για δεν ιπρεπε εμείσ να γνωριςτοφμε  
κομμάκια να γενεί θ καρδιά και νϋ αποχωριςτοφμε; 
 
ζςβθςε και εχάκθκε τϋ όνειρο το μεγάλο  
και δε νομίηω ςτθ ηωι να ξανακάμω άλλο 
 
μζρεσ και μζρεσ προςπακϊ με μάτια δακρυςμζνα  
να αναςτιςεισ τα όνειρα που ζκανα για ςζνα 
 
ότι και να ναι τζλειο κι ιδανικό για μζνα  
μ’ αφινει πριν τϋ αφιςω εγϊ με μάτια δακρυςμζνα 
 
ότι και να ναι τζλειο κι ιδανικό για μζνα   
ςβινει πριν ζρκει ςτθ ηωι ,όπωσ κι εγϊ με ςζνα… 
 
τθν ϊρα που χωρίηαμε μονάχα μια ςκζψθ  
ιρκε - πωσ τϊρα τθ ηωι μου ζχεισ καταςτρζψει 
 
ςτο χωριςμό ςου ζκλαψα κι αντίκριςα το χάρο   
και βρικα για παρθγοριά και πάλι το τςιγάρο 
 
ςτο χωριςμό ςου πόνεςα, ζκλαψα κι ιπια πάλι,  
χαράσ ςτον άντρα που γι’ αυτόν εγίνθκα χαλάλι 
 
κι αν ςου ‘πα να χωρίςουμε με ‘πνιγε θ αδικία   
να μ’ ζχεισ ςτο περίμενε χωρίσ καμιά αιτία 
 
Χριςτζ μου άλλαξα ηωι , πιρα τθν κατθφόρα 
απ’ όταν εχωρίςαμε κι ασ είναι λίγθ ϊρα 
 
δράμα κι αν ιταν θ ηωι ςτο χωριςμό ςου απάνω  
φοβικθκα για μια ςτιγμι μθν τφχει και ποκάνω 
 
εγκρζμιςεσ τα όνειρα που ‘φτιαχνα κάκε βράδυ 
 και ζφυγεσ πριχοφ χαρϊ το πρϊτο ςου το χάδι 
 
τα όνειρα που ζφτιαχνα μ’ εςζνα ςτο πλευρό μου 
 τα  γκρζμιςεσ με μια αναπνιά οντζ  μ’ άφθςεσ μωρό μου 
 
είςαι από μζνα ελεφκεροσ να κάνεισ τθ ηωι ςου  
ότι παρτίδεσ είχαμε τςι τζλειωςα μαηί ςου 
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τζλοσ κα δϊςω ςτθ ηωι κι ασ είναι αμαρτία 
για δε μπορϊ να γίνομαι κακθμερνϊσ κυςία 
 
δωσ μου το περικϊριο και ‘γω κα βρω το κάρροσ   
για να ςου πω «χωρίηουμε, αφοφ ςου είμαι βάροσ» 
 
Θε μου, το φπνο φζρε μου που μου ’χει λείψει τόςο  
απ’ όταν αναγκάςτθκα το χωριςμό να νιϊςω 
 
ωςάν τον ιχο τω λεφτϊ που δίνεισ ςε ηθκιάνο  
κάκε ςου λζξθ ακοφγεται ςτο χωριςμό απάνω 
 
ο τρόποσ που χωρίςαμε με πείραξε, να ξζρεισ,  
κανζρκει όμωσ κι ο καιρόσ κι εςφ να υποφζρεισ 
 
απ’ τθ ςτιγμι που τίναξε τθ ςχζςθ ςτον αζρα  
πρϊτθ φορά μου ςτθ ηωι τθ νφχτα ζκανα μζρα 
 
ανάκεμά τον για ςεβντά ςτςι δζκα μζρεσ πάνω 
να ςβιςει,  μα ιταν λάκοσ μου, τίποτα παραπάνω 
 
μωρό μου δεν θςφχαςα απ’ όταν μου ’πεσ «φεφγω»  
γιατί κωρϊ πωσ ζχαςα ςτον κόςμο ότι λατρεφω 
 
φεγγάρι, εφαντάςτθκεσ ποτζ πωσ όλα εκείνα 
που ελζγαμζ ςου κακ’αργά κα ςβιναν ς’ζνα μινα; 
 

δεν είςαι διαφορετικόσ ,τ’απζδειξεσ πριν λίγο 
και μου δωςεσ τθν αφορμι να ςθκωκϊ να φφγω 
 

για μιασ ςτιγμισ απόφαςθ ςθκϊκθκα να φφγω 
και μουϋπε: «κα κακόςουνα,αν μ’αγαποφςεσ λίγο» 
 


