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άντρασ που αλθκινά αγαπά και τθν ελπίδα χάςει  
μπορεί για τθν αγάπθ του ςτο ζγκλθμα να φτάςει  
 
βαςιλικζ να κάτεχεσ ποια χζρια ςε ποτίηουν  
ζπρεπε τα κλωνάρια ςου ςτον ουρανό να αγγίηουν 
 
ζχω κακό αναραχό κι όλα μου πάνε κόντρα 
πρζπει πωσ εγεννικθκα βραδιά π’ αςτραποβρόντα 
 
παίξε μια ςκαπετιά ςτθ γθ να δεισ ανκρώπου χάλι 
να δεισ ιντα πογίνουνται τα πλοφτθ και τα κάλλθ 
 
απ’ όλα τα κινοφμενα θ γλώςςα ζχει τθ χάρθ, 
μα πρζπει ο νουσ να τςθ κρατά γερά το χαλινάρι 
 
αυτόσ που κλαίει δεν πονεί γιατί ξεςπά ςε κλάμα, 
αυτόσ που μζνει ςιωπθλόσ ηει το μεγάλο δράμα 
 
δεν τραγουδώ πωσ χαίρομαι μα τραγουδώ να ςκοφνε, 
αυτοί που κάνουνε χαρά κλιμμζνο όντε με δοφνε 
 
το χάριςμα του μερακλι με χριμα δεν πουλιζται 
κι όποιοσ το ζχει ώςτε να ηει ποτζ δεν τ΄ απαρνιζται 
 
από τθ βρφςθ τθσ καρδιάσ ποτίηω ςε να ζχεισ 
πάντα νερό για να ανκείσ τουσ πόνουσ να αντζχεισ 
 
άνυδρθ βιόλα του βουνοφ δίχωσ νερό πώσ κάνεισ 
και κάκε μζρα που περνά καινοφργια φφλλα βγάνεισ 
 
δεν ξζρεισ τι είναι να πονείσ και να ςου λζνε οι άλλοι 
δεν είςαι άντρασ π' άφθςεσ το δάκρυ να προβάλλει 
 
εφτάξαμε μιαν εποχι που φίλοσ δεν υπάρχει 
ςτςι χίλιουσ να βρεκει κανείσ κι αυτόσ ςυμφζρον κά' χει 
 
εγώ πουλί μου ς' ζμακα τα δυο φτερά ν' ανοίγεισ 
μα δεν εςκζφτθκα ποτζ μια μζρα πωσ κα φφγεισ 
 
οντζ μοιράηει ο κεόσ χαρζσ, βρίχνομαι ς' άλλουσ τόπουσ 
και οντζ μοιράηει βάςανα με βρίχνει από τςι πρώτουσ 
 
πολλζσ φορζσ περνάει θ χαρά απ' όξω μα δεν μπαίνει 
κι ασ ζχω τςι καρδιάσ τθν πόρτα ανοιγμζνθ 
 
ηω μ' ζνα όνειρο κρυφό ίςωσ και ξεδιλιάνει 
κιαμιά φορά ξερό κλαδί ςτο βράχο απάνω πιάνει 
 
ςτο γλυκοχάραμα τς' αυγισ που τα πουλιά πετοφνε 
οι μερακλιδεσ του ντουνιά πάνε να κοιμθκοφνε 
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ηθλεφω ςου βαςιλικζ, όχι γιατί μυρίηεισ,  
αλλά γιατί τς’ αγάπθσ μου τθ γλάςτρα κυματίηεισ 
 
θ μόνθ αγάπθ ςτθ ηωι που μζνει μεσ το χρόνο 
άφκαρτθ κι αναλλοίωτθ είναι τςθ μάνασ μόνο 
 
και ςτα κουρζλια το κορμί να ντφςεισ πάλι κα ΄ςαι 
θ πιο ωραία κουρελοφ ςτον κόςμο, ανακεμά ςε 


