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    Για Λίγη Λευτεριά 

   

Στο χώμα μόνο μου έγραφες 

Πως λύνονται τα μάγια 

Κι ύστερα πάλι με έριχνες 

Στα άγρια τα νερά 

 

Να περπατήσω φώναζες  

Στης θάλασσας τα αστέρια 

Σε ανθρώπινα ποτάμια 

Που κρύβουν μυστικά 

 

Μα εγώ ποτέ δεν γνώρισα 

Το φως των νικημένων 

Μα στην αγρύπνια αντάμωσα 

Το φόβο νικητών 

 

Κι αν είμαι εδώ και στέκομαι 

Πάντα μακριά πετάω 

Μες τα ταξίδια βρέχομαι 

Για λίγη λευτεριά 

 

Στο χάρτη μόνο μου έδειξες 

Το δρόμο πώς να πάω 

Μα δεν υπήρχε κι έσβησε 

Στις νύχτες των θεών 

 

Πατέρα εσύ κι αν έφυγες 

Για δρόμους θα μιλάω 

Τα αστέρια όπου ζυγώνουνε 

Κι αφήνουνε φωτιά 
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 Ένας Ψεύτης Ουρανός 

 

Σε έχει κουράσει ξέρω η συνταγή 

Να είσαι μια μύγα στον παράδεισο  

Ο μυστικός σου δείπνος να έχει βρώμικο ψωμί 

Και όλο να βλέπεις κλειδωμένο το παράθυρο 

 

Φίλα με φως φίλα με αγάπη  

Έξω είναι ο ψεύτης ουρανός 

Και το άγγιγμά του μια μεγάλη αυταπάτη 

Φίλα με φως φίλα με αγάπη  

 

Τα αεροπλάνα σαν κοιτάς στον ουρανό 

Να κόβουνε στη μέση μαύρα σύννεφα 

Θα κουβαλάνε τα όνειρά σου τα καλά 

Να τα πετάνε στον αέρα σαν ασήμαντα 

 

Φίλα με φως  φίλα με αγάπη  

Έξω είναι ο κλέφτης ο καιρός 

Και η φωνή του που ακούς μια απάτη 

Φίλα με φως φίλα με αγάπη  

 

Το χρυσαφένια ρούχα που κοιτάζεις στη σκηνή 

Σε έχουν φωνάξει στη γιορτή τους σαν κατάδικο 

Να τους πετάξεις χειροκρότημα για αμοιβή 

Και οι οθόνες να μιλούν για το αθάνατο 

 

Πως θα κερδίσω αγάπη μου τη νύχτα αυτή 

Και θα σκοτώσω με το σώμα σου το θάνατο 

Ο μυστικός μου δείπνος έχει βρώμικο ψωμί 

Και  μόνο ελεύθερος να σιωπώ είμαι στο άδικο 

 

Φίλα με φως  φίλα με αγάπη  

Έξω είναι ο ψεύτης ουρανός 

Μα το αντίδοτο στα ψεύτικα μόνο η αγάπη 

Φίλα με φως  φίλα με αγάπη  
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  Είναι Νωρίς να είναι Αργά  

   

Είναι νωρίς να είναι αργά  

Κι ας μη το λες γιατί ο χρόνος σου μιλάει 

Βγάζεις τη νύχτα του χειμώνα τα φιλιά 

Να κοιμηθούν με το κορμί σου αγκαλιά 

 

Άσε το σώμα στο μαξιλάρι 

Αν το φεγγάρι μεγαλώνει και γελά 

Αν δεν νικήσεις τον χειμώνα στη μάχη 

Είναι νωρίς να ψάχνεις τη φωτιά 

 

Είναι νωρίς να είναι αργά 

Σαν ξημερώνει και ο ήλιος χαιρετάει 

Τρέξε απ’ το λάθος στης ψυχής τα βαθιά 

Τα νερά της αλήθειας θα είναι πάντα ζεστά 

 

Κοίτα τα λάθη που έχεις κάνει  

Μόλις νυχτώνει και η μνήμη σου ξυπνά 

Πως να νικήσεις τον χειμώνα στη μάχη 

Αν στη ζωή ακούς φωνές απ’ τα παλιά 
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   Ελευθερία με Ακούς 

 

Τα βράδια που μιλούσαν τα ποτά 

Την έρημο κουβάλαγα στη πλάτη 

Με δάγκωναν του έρωτα σκυλιά 

Μα έτρεχα να φτάσω την αγάπη 

 

Έπεφτε στο σώμα μου βροχή 

Μα ένοιωθα να καίγεται η πόλη 

Αραγμένοι στα σαλόνια οι καλοί 

Κι εγώ στο δρόμο για συγνώμη 

 

Ελευθερία με ακούς… 

Είναι φωτιά της μοναξιάς ο χρόνος 

Ελευθερία με ακούς… 

Φέρε το φως να δω που πάει ο δρόμος 

 

Τα βράδια που τα φώτα δυνατά 

Με χτύπαγαν αλύπητα στα μάτια 

Με δάγκωναν του έρωτα σκυλιά 

Κι έψαχνα στο δρόμο τα κομμάτια  
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Στον Έρωτα η Ψυχή Αναφλέγεται 

 

Χτυπάει και μένα ο εχθρός 

Κάθε πρωί με χιλιάδες χαμόγελα 

Μου στέλνει χαρτιά συνεχώς 

Πως η πατρίδα μου δεν είναι τα χώματα 

 

Δεν φέρνει ζωή ο χρυσός 

Όταν το δάσος πονάει και καίγεται 

Τα αστέρια όταν χάνουν το φως 

Και η αλήθεια στη νύχτα όταν κρέμεται  

 

Γιατί να ανάψω το φως 

Αφού στο σώμα σου η νύχτα μου καίγεται 

Κοιμάμαι τα βράδια γυμνός 

Γιατί στον έρωτα η ψυχή αναφλέγεται 

 

Μπορεί να είμαι ο μικρός 

Μα η φωτιά απ’ το όνειρο φαίνεται 

Δεν φέρνει ζωή ο χρυσός 

Μόνο σκουριά στον αέρα που καίγεται 

 

Ο χρόνος αν είναι οδηγός 

Το ποτήρι σαν άδειο μου φαίνεται 

Ποτέ μισθοφόρος θεός 

Την πατρίδα μου δεν ελευθέρωσε 
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Καλοκαίρια με Πανσέληνο 

 

Κάποτε ήμουνα μόνος 

Και ήμουν στο μίσος πιστός 

Τα αστέρια έριχνα στο χώμα 

Φοβόμουν στον έρωτα το δυνατό του φως  

 

Περνάω απ’ το δρόμο 

Ακούω τον ήχο μιας σφαίρας  

Κάποτε ήμουνα εγώ ο δολοφόνος 

Μα αφού δεν σκότωσα τον ήλιο  

Αγάπησα τον ουρανό 

 

Μιλάω στον άνεμο κι αυτός με ακούει 

Αλλάζω φωνές τα μεσημέρια 

Μα πάνω απ’ όλα σε αυτές τις πέτρες 

Αφήνω την καρδιά μου ελεύθερη 

Να ζωγραφίζει καλοκαίρια με πανσέληνο 

 

Κάποτε ήμουνα μόνος 

Και ήμουν στο μίσος πιστός  

Μα πέρναγαν τα χρόνια  

Μύριζαν τα λεφτά στα χέρια μου 

Και αφού δεν σκότωσα τον ήλιο  

Αγάπησα τον ουρανό 

 

Λυπάμαι που έριξα τα αστέρια στο χώμα 

Τα  ταξίδια που έχασα των άγριων νερών 

Μα πιο πολύ λυπάμαι που δεν έκλαψα ακόμα 

Τους φίλους μου όταν βλέπω στους θάμνους των ψυχών   
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Και πεις Μέσα στην Πάρο σε Αγαπώ 

 

Το πλοίο στο λιμάνι ξεκίνησε και πάλι 

Να κάνει τα παιγνίδια στο νερό 

Αυτό λέω να πάρω να φτάσω ως τη Πάρο 

Να ρίξω όλο το μαύρο στο λευκό 

 

Ανοίγω για ειδήσεις πέφτω σε διαφημίσεις 

Ο ήλιος βασιλεύει στο βουνό 

Το πλοίο στο λιμάνι ξεκίνησε και πάλι 

Μα τώρα είμαι επάνω του κι εγώ 

 

Στης θάλασσας το δρόμο θα ρίξω ένα χρόνο 

Και άδειος από μνήμη θα σε βρω 

Να είσαι στο Μαρτσέλο με ψάθινο καπέλο 

Κι ο ήλιος να σου λέει σε αγαπώ 

 

Τη νύχτα απ’ το κάστρο θα βλέπεις κι άλλο άστρο 

Στη θάλασσα να πέφτει μαγικό 

Θα παίζεις με το φάρο το σώμα σου πριν πάρω 

Και πεις μέσα στην Πάρο σε αγαπώ 
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    Πες μου που να Κρυφτώ  

 

Πες μου που να κρυφτώ ο ουρανός με χτυπάει 

Για πες μου την αλήθεια η αγάπη αν σε μεθάει 

Το ξέρω δεν μπορείς τον κόσμο εσύ να αλλάξεις  

Μα εγώ θα προσπαθήσω και το όνειρο μη κάψεις 

 

Πες μου που να σταθώ το βλέμμα μου όταν σπάει 

Προσκυνητές οι φίλοι μου στο αύριο κι όπου πάει 

Το ξέρω δεν μπορείς τον κόσμο εσύ να αλλάξεις  

Μα εγώ θα σου χαρίσω φτερά για να πετάξεις 

 

Όσο πετούν τα πουλιά και ο ουρανός έχει αστέρια 

Η αγάπη θα ζει σε αγκαλιές καλοκαίρια 

Όσο ηχούν τα παιδιά και ο αέρας φυσάει  

Θα γυρίζει η άνοιξη και ζωή θα κερνάει 

 

Πες μου που να κρυφτώ ο ουρανός με κοιτάει 

Στης λογικής το νερό η ψυχή μου διψάει 

Σε ένα σύννεφο η αγάπη κρυμμένη 

Μες την ομίχλη το φως της δες βγαίνει 
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Μα η Αγάπη Μπορεί και Μιλάει Ακόμα  

 

Έχουν περάσει τόσα χρόνια  

Μα τώρα είπα να τα θυμηθώ 

Τώρα που αφήνω σε άλλους τα μεγάλα σχέδια 

Και στην αγάπη έχω πέσει να πλυθώ 

 

Πόσο πονούσε η ψυχή τότε στα χέρια 

Πόσο πονούσε το κορμί με όλα αυτά 

Είχα γνωρίσει και του χάρου τα μαχαίρια 

Κι ήρθε ο άνεμος να ανάψει τη φωτιά 

 

Μα η αγάπη μπορεί και μιλάει ακόμα  

Ψιχάλα μικρή στο έρημο σώμα 

Μα η αγάπη μπορεί και μιλάει ακόμα 

Να πάρει το χώμα να του δώσει ζωή 

 

Μία φωτιά κάπου μακριά  

Καίει της νύχτας τη μοναξιά 

Μα η αγάπη μπορεί και μιλάει ακόμα  

Μα η αγάπη μπορεί να είναι κάπου εδώ 
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     Της Θάλασσας το Σώμα 

 

Φιλί όταν μου ζήταγες να πιεις για να πετάξεις 

Μου μίλαγες για φοίνικες σε εξωτικά νησιά 

Είχες το χρώμα στη φωνή το κύμα να διατάξεις 

Να φαίνεται η θάλασσα γαλάζια αγκαλιά 

 

Στον ύπνο όταν με σκέπαζες με ένα φιλί να αντέχω 

Απ’ τα χαστούκια της ζωής και από το αφεντικό 

Με έστελνες στο όνειρο με ένα τσαπί να σκάψω 

Τη σκάλα για τον Όλυμπο ως το πρωί να βρω 

 

Την σκάλα για τον Όλυμπο που λεν πως είναι μεγάλη 

Κι αν την ανέβεις μια φορά πετάς στον ουρανό 

Φέρνει τα αστέρια χαμηλά και παίρνει και η ζάλη 

Το σώμα μου στη θάλασσα να βλέπω από ψηλά 

 

Στη θάλασσα, κύμα θα γίνω στη θάλασσα 

Νερό με ήλιο διάλεξα και σώμα να κρυφτώ 

Στη θάλασσα, έλα  εγώ θα είμαι η θάλασσα 

Μες στο γαλάζιο διάλεξα να κλείσω τα αγαπώ 

 

Στην αγκαλιά σου έφτιαχνα φτερά για να πετάξω 

Κι ας χτύπαγε αλύπητα τα μάτια μου η βροχή 

Ήθελα να έρθει μια στιγμή τα σύνορα να κάψω 

Άγγελος να γινόμουνα και η γη ένα νησί 

 

Μα όταν βρήκα τα φτερά και φόρα να πετάξω 

Σε χτύπησε ένας κεραυνός και σε άλλαξες ζωή 

Και έγινα τώρα θάλασσα τα χείλη μου να βάψω 

Τη σκάλα μόνο άφησα να φτάσεις στη κορυφή 
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Ένα Καλοκαίρι στο Νερό 

 

Μόλις νυχτώνει 

Η ψυχή μου κρυώνει 

Στην άκρη του μυαλού 

Το σκιάχτρο του καιρού 

 

Πια αλήθεια να ζήσω  

Και πιο ψέμα να αφήσω 

Να σώσω ή να σωθώ  

Να φύγω ή να ’μαι εδώ 

 

Την αγάπη που καίει 

Δεν μπορώ να πετάξω  

Θέλω ήλιους να φτιάξω  

Να μην έχουνε χρέη 

 

Σε θάλασσες χρώματα 

Σε χιλιάδες σώματα  

Η αλήθεια κρυμμένη με περιμένει 

Σε πόλεις με χρώματα  

Σε μάτια με ονόματα    

Η αλήθεια κρυμμένη με περιμένει 

 

Θέλω ήλιους να φτιάξω  

Που να είναι ωραίοι 

Να έχουν θάλασσας μάτια 

Να μην είναι μοιραίοι 
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  Τα Μάτια των Φάρων 

 

Γυρίζω στο σπίτι μου κυνηγημένος  

Ένας δραπέτης  εποχής  

Αφήνω το φιλί, αφήνω τη ζωή 

Μα αυτό που αφήνω σήμερα για πάντα θα χαθεί 

 

Μαζεύω λίγη θάλασσα τη βάζω στο μυαλό μου 

Αυτή μονάχα ξέρει να κλείνει τις πηγές 

Αυτή μονάχα ξέρει να μπαίνει στο όνειρό μου 

Και δρόμο να μου δείχνει μακριά από κάθε χθες 

 

Ζηλεύω τα μάτια των γλάρων 

Τα ταξίδια τους στον ουρανό 

Ζηλεύω τον ήχο του ανέμου 

Τις ανάσες απ’ τον άγριο ποταμό 

 

Ζηλεύω τα ίχνη στην άμμο απ’ τα κύματα  

Ζηλεύω τα φώτα, της νύχτας τα μηνύματα 

Γελάω, κλαίω, μα βουτάω πάλι στα όνειρα  

Μισό μέτρο πλέω μα ελπίζω σε χιλιόμετρα 

 

Αφού δεν μπόρεσα ποτέ  να προσπεράσω 

Και ποιητής να γίνω, τις νύχτες κοσμικός 

Πλησιάζω στην ομίχλη ένα σύννεφο να πιάσω 

Υπάρχουν δρόμοι στο λευκό που είναι φως 

 

Ζηλεύω τα μάτια των φάρων στη θάλασσα 

Ζηλεύω το γέλιο των δέντρων, την ανάσα τους   

Ζηλεύω τα αηδόνια τη νύχτα άνοιξη 

Ζητάω τον ήλιο να έρχεται  
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Μαζί σου Μπορώ να Αγαπώ τον Ήλιο 

 

Πάμε μια βόλτα σήμερα 

Που η νύχτα έχει φωτιά 

Να βγούμε απ’ τα σίδερα 

Του χρόνου τα μπετά 

 

Να μου χαϊδεύεις τα μαλλιά  

Να με έχεις αγκαλιά 

Πάμε μια βόλτα σήμερα 

Που η νύχτα έχει φωτιά 

 

Στης θάλασσας το σώμα 

Αναπνέω ακόμα 

Μαζί σου μπορώ να κοιτώ 

Τον ήλιο 

 

Στης θάλασσας το σώμα 

Μια μέρα ένα αιώνα 

Μαζί σου μπορώ να αγαπώ 

Το λίγο 

 

Πέταξε με τον άνεμο 

Να ’ρθείς στη γη  μετά 

Να κάνουμε μια βουτιά 

Στου μπλε την αγκαλιά 
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Μια αγκαλιά και καλοκαίρι 

 

Πάνε μήνες που έχω χάσει 

Της ζωής μου τα κουπιά 

Και η βάρκα μου έχει κάτσει 

Από ανέμους στη στεριά 

 

Μες τη θάλασσα νομίζω είμαι ναυαγός 

Τη ζωή μου δεν ορίζω 

Μια η μέρα πάει μίσος 

Μια με φέρνει πάλι φως 

 

Καθισμένη σε μια στάση ήσουνα εσύ 

Κι είπα να έρθω να σε φτάσω 

Πριν η ομίχλη διαλυθεί 

Μα όταν άπλωσες το χέρι 

Ήσουνα απλά αληθινή 

Με αγκαλιά το καλοκαίρι πάλι είχε ’ρθεί 

 

Και η μοναξιά η άγρια, η άγρια η μάγισσα η κακιά 

Τώρα ήταν θάλασσα με χάδια και είχε μάτια γαλανά 

Απ’ τα κύματα του τέλους στη αληθινή ζωή 

Μια αγκαλιά και καλοκαίρι είχε πάλι ΄ρθεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 16 

 Το Γέλιο των Τοίχων 

 

Πάλι φοβάμαι θα χαθώ 

Τρέχω να φτάσω πριν νυχτώσει 

Θέλω να ανοίξεις μια μεγάλη αγκαλιά 

Θέλω να αφήσεις το φιλί σου να με σώσει 

 

Στους έρωτές μου έμεινα πιστός  

Αν και γελάνε οι τοίχοι με τα χρώματα 

Έχω αφήσει στο καλάθι λογική 

Της ευκαιρίας τα ονόματα 

 

Σε ένα ακήρυχτο πόλεμο 

Τα μάτια σου κοιτάζω για φεγγάρι 

Την αμαρτία να είμαι Έλληνας το ξέρεις 

Μα δεν μιλάς ποτέ γι’ αυτή το βράδυ 

 

Σε ένα ακήρυχτο πόλεμο 

Στη ψυχή μου αργά ξημερώνει 

Οι αγάπες μου κοπέλες γυμνές 

Που έχουν κρυφτεί στη μικρή την οθόνη 

 

Πάλι νομίζω θα χαθώ 

Τώρα που άνοιξε η καινούρια χώρα 

Την αμαρτία να είμαι Έλληνας το ξέρεις 

Μέσα απ’ τους στίχους μου και τώρα 
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Αυγουστιάτικο Αστέρι  

 

Πέτα…μια πέτρα πέτα  

Σ’ ένα αστέρι εδώ κοντά  

Κι αν το χτυπήσεις ότι ζητήσεις  

Θα το ’χεις μετά  

 

Πέτα…μια πέτρα πέτα  

Σε ότι φοβάσαι και βλέπεις μπροστά  

Κι αν το χτυπήσεις να του ζητήσεις  

Να φύγει μακριά  

 

Αυγουστιάτικο αστέρι  

Πέφτει κράτα μου το χέρι  

Μη λυπάσαι το φιλί  

Είναι η νύχτα μαγική  

 

Αυγουστιάτικο αστέρι  

Πέφτει κράτα μου το χέρι  

Σε μια θάλασσα χρυσή  

Βάλε χρώματα και εσύ  

 

Πέτα…μακριά σου πέτα  

Όλα τα πρέπει που κλέβουν χαρά  

Πέτα…ψυχή μου πέτα…  

Δωσ’ μου το χέρι να πάμε ψηλά  
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    Γαλάζια Αγκαλιά 

 

Αν  θες να ’ρθείς ως το ναυάγιο 

Μάθε πως έχει και η θάλασσα φωνή 

Κίτρινη άμμος στο φως το άγιο 

Μη σε σκεπάσει το γαλάζιο στη στιγμή 

 

Αν κοιμηθείς κι έρθει σκοτάδι 

Και ο βαρκάρης μας ξεχάσει στην ακτή 

Θα γίνει η άμμος το ζεστό μας το κρεβάτι 

Και ο αέρας στα φιλιά μας μουσική 

               

Σε μια σπηλιά  αγκαλιά γαλάζια 

Σε μια βουτιά η ζωή γυμνή 

Κάπου μακριά αν κοιμάται η αγάπη 

Θα την ξυπνήσεις και θα ’ρθεί 

 

Μη φοβηθείς της νύχτας το άγριο 

Και ένα ναυάγιο που μιλά 

Η αγάπη πάντα με έναν άγιο 

Θα ξαγρυπνάει στην αμμουδιά 
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Πέφτεις μα εγώ Χτύπησα 

 

Τα μυστικά σου μάζεψα 

Σπασμένα στο χαλί  

Στα χώματα τα άφησα 

Ο ήλιος για να βγει 

 

Τα μυστικά που μάζεψα 

Τα πέταξα μακριά 

Κι ελεύθερο το σώμα σου  

Το πήρα αγκαλιά  

 

Πέφτεις μα εγώ χτύπησα 

Πονάει η ψυχή 

Τον πόνο σου τον ένιωσα  

Στα μάτια μια στιγμή 

 

Πέφτω μα εσύ χτύπησες 

Πονάει η ψυχή 

Τον πόνο μου τον ένιωσες  

Στα στήθη μια στιγμή 

 

Μη λαχταράς στον άνεμο  

Τον μύθο της σιωπής 

Μα την αλήθεια να ζητάς   

Σαν τη δροσιά να δεις 
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   Άγριες Δευτέρες 

 

Κάποιος φωνάζει για ένα τίποτα  

Κι έτσι κυλάνε αδιάφορα οι μέρες 

Η ιστορία να σβηστεί  

Πρέπει να αδειάζει η ψυχή 

Να κρύβονται οι σφαίρες 

 

Άγριες Δευτέρες μου δαγκώνουν το κορμί 

Πέφτουν οι ώρες και χτυπάνε τα ρολόγια 

Τρέχω να φτάσω στην ψυχή 

Μα όλο χτυπώ στα πέτρινα τα χρόνια 

 

Ψάχνω του Άρη τη φωνή 

Μες της Λαμίας τη βοή 

Μα αυτή σβησμένη χρόνια 

Η ιστορία για να ζει 

Πρέπει να βλέπει η ψυχή 

Να προσκυνά τα αιώνια 

 

Να που ανταμώνουμε εδώ 

Στις μέρες της αλήθειας 

Μα εσύ ζητάς να μπεις ξανά  

Στον κόσμο της συνήθειας 
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 Του Δρόμου το Φως 

 

Τα χρόνια κι αν περάσαν 

Οι δρόμοι κι αν με χάσαν 

Πάντα το φως που φτάνει 

Είναι του δρόμου φως 

 

Μέχρι ένα λιμάνι 

Φτάνει η ψυχή μου φτάνει 

Τότε που οι ψυχές ήταν φωτιές 

 

Θέλω να πάω στη Γυάρο 

Τα μαύρα μου να βάλω 

Να φαίνεται πιο άσπρη η ψυχή 

Θέλω να πάω στη Γυάρο 

Τα μάτια μου να πάρω 

Τους φίλους μου να βρω κάπου εκεί 

 

Θα ’ναι και η Μαρία 

Και οι φίλοι απ’ την Ασία 

Θα ’ναι και οι ποιητές 

Που δεν πετάξαν τη ψυχή 

 

Θέλω να πάω στη Γυάρο 

Τα μαύρα μου να βάλω 

Να φαίνεται πιο άσπρη η ψυχή 
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          Το Μαύρο 

 

Έχει κρυφτεί απ’ την αστυνομία 

Μια οικογένεια εργατών στην εκκλησία 

Την κυνηγούν οι άνθρωποι  

Και τη χτυπούν θέλουν να φύγει 

Αυτοί που πάντοτε  

Στα όνειρα χρωστούν δεν είναι λίγοι 

 

Μα η αγάπη, αγάπη μου δεν σταματά σε ένα φιλί  

Δεν είναι δύση – ανατολή δεν έχει αργία 

 

Ξύπνησε ο ήλιος και μαζευτήκαν πιστοί  

Πολλοί πιστοί  που έλεγα να φύγω 

Κι έριχναν σφαίρες 

Που είχαν κρύψει στην ψυχή εδώ και μέρες 

   

Μα η αγάπη, αγάπη μου δεν σταματά σε ένα φιλί  

Δεν έχει δύση – ανατολή δεν έχει φράχτη 

Μα η αγάπη, αγάπη μου δεν σταματά σε Κυριακή  

Δεν προσκυνά το δυνατό, είναι το φως, είναι αγία 

Είναι αυτό που λένε οι ποιητές, ελευθερία 

 

Κάποιοι φωνάζανε πολύ πάρα πολύ 

Να φύγουνε οι ξένοι 

Και οι αστυνόμοι μόνο ακούγαν του παπά μας τη φωνή: 

Να εφαρμοστούν οι νόμοι 

 

Σε μια εκκλησία ήταν γυμνή απ’ το πρωί η κοινωνία 

Πόσο σκοτάδι μπορεί να πάρει η ψυχή σε ένα βράδυ 

Μέσα στο φόβο ενός παιδιού να κάνει τάμα 

Το σύστημα μην γκρεμιστεί από ένα κλάμα 
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   Πέτρες και Φιλιά 

 

Τα φανάρια των ματιών σου 

Άναψαν ξανά 

Και φωτιά πήρε ο δρόμος 

Είπες φεύγω μη με ψάξεις πια 

Στην αγάπη σου τέλειωσε ο χρόνος 

 

Στο ποτάμι ρίχνω πέτρες και φιλιά  

Να τα πάει ο Βαρδάρης Σαλονίκη 

Όσα ζήσαμε τα βλέπω στα νερά 

Σε μια θάλασσα τον παρελθόν μου ανήκει 

 

Κι αν στο πάνω το ανάχωμα θα βγω 

Κι αν αρχίσω τις φωνές κανείς δεν θα ’ρθει 

Θα είμαι εγώ ο μόνος να ακούω την ηχώ 

Η αγάπη όταν σβήνει πόνος θα ’ρθει  

   

Κάνω βόλτες στα χωράφια τα ξερά 

Να ακούσω του ανέμου τα τραγούδια 

Σε μυρίζω μα είσαι μόνο μια σκιά 

Σαν μια μέλισσα κρυμμένη στα λουλούδια  
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    Η Γυμνή Μέρα 

 

Η σιωπή αν είναι χρυσός  

Έλα να πάρεις ένα βάζο μια μέρα 

Για μένα είναι άμμος ζεστή 

Που καίει τα χέρια τα πόδια το βλέμμα 

 

Αν μες το όνειρο ζει ο θεός 

Και η αγάπη απλά είναι ψέμα 

Τι πόνος να ψάχνω το φως  

Αφού σκοτάδι θα υπάρχει πιο πέρα 

 

Παίρνω τον γιό μου τον σηκώνω ψηλά 

Δαγκώνουν τα σκυλιά τον αέρα 

Σαν να πετάω χαρταετό μια Καθαρά Δευτέρα 

 

Σε ένα κουστούμι που με δείχνει γιορτή 

Κρύβω τον φόβο την αγάπη τον πόνο 

Την αμαρτία την κρύβω κι αυτή 

Με ξεροκόμματα που έχω για δρόμο  

 

 

Γεμάτος κρίμα είμαι κι εγώ 

Ενώ η οθόνη μου λερώνει τη μέρα 

Τι πόνος να ψάχνω το φως  

Σε μια χώρα που λατρεύει τη λέρα 
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    Ο Έλληνας Ξένος 

 

Ψεύτικα χαμόγελα και καλημέρες 

Στο ασανσέρ για τη δουλειά κάθε πρωί 

Απ’ την αγκαλιά σου ξανά στις άδειες μέρες 

Ξανά σε αυτό τίποτα που μοιάζει με ζωή 

 

Πέρασε η Δευτέρα  πάλι με φοβέρες 

Πάλι με απουσία του ήλιου το πρωί 

Γι’ αυτό ότι χτυπάει του δίνω κι άλλες σφαίρες 

Μήπως το κουράσω κι έτσι εκτονωθεί  

 

Πέρασαν οι μέρες λάσπες και φοβέρες 

Μα η αφωνία δεν είναι η διαδρομή 

Κάνω μια στάση το κόλπο αυτό θα πιάσει 

Μες στην αγκαλιά σου στο άγνωστο νησί 

 

Έκλεισα την πόρτα και είχα ήδη χάσει 

Όλα τα λεφτά μου σε φόρους στη στιγμή 

Κι έμεινα μονάχα ο Έλληνας ο ξένος 

Σε μια ταινία που έχει διακοπή 

 

Κάνω μια στάση το κόλπο αυτό θα πιάσει 

Μες στην αγκαλιά σου στο άγνωστο νησί 

Μόνο η αγάπη είναι αυτό το χάπι 

Που γεννάει τα όνειρα σε μια μόνο στιγμή 
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 Για το Σώμα μου δεν Ξέρω  

 

Μες τα χρόνια έχω σκάψει 

Χώμα άγριο σκληρό 

Και αυτό πάντα θυμάμαι 

Δρόμο για να βρω  

Να περάσω απ’ το μαύρο σε φωτά δυνατά 

Και ο άνεμος να φέρνει θάλασσα κοντά 

 

Στις πλατείες αν βρισκόμουν της ελευθερίας  

Στη Τουρκία θα ήμουν τώρα ένας τραυματίας 

Η ψυχή θα είχε σωθεί για το σώμα μου δεν ξέρω 

 

Λίγο περισσότερο μαύρο 

Λίγο περισσότερο από  χθες 

Η ψυχή πάει να χαθεί για το σώμα μου δεν ξέρω 

 

Μα αυτό που ξέρω είναι πως στα μάτια μου έχω πληγές 

Γιατί ο άνεμος φέρνει οσμές  

Από καμένες ψυχές και δρόμο δε βλέπω  

Μα αυτό που ξέρω είναι πως στα μάτια μου έχω πληγές 

Γιατί το μίσος βγάζει γύρω μου ρίζες  

Και δεν μπορώ να δω πέρα απ’ το μαύρο  

Δεν μπορώ να ακούσω της θάλασσάς  μου τις φωνές 

 

Χτίζει πάλι η μοναξιά μου το δικό της κάστρο  

Μα καπνό έχει ακόμα της ψυχής το άστρο 

Να περάσει απ’ το μαύρο σε σύννεφα χρυσά 

Και ο άνεμος να φέρνει θάλασσα κοντά 
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 Οι Ανάσες Εραστών 

 

Μπροστά εγώ πίσω η βροχή  

Κι ανάμεσα μια έρημος πατρίδα 

Κράτα καλά  τρέχω πολύ 

Μη πέσουμε στου δήθεν την παγίδα 

 

Πως να διαβάζω τα σημάδια του καπνού  

Τα μονοπάτια  μου γεμίσανε αλάτια 

Με χνώτα ενός μικρού αστού θεού 

Και με προφήτες που έχουν σκόνη για τα μάτια 

 

Τραβάω απ’ την πρίζα το καλώδιο 

Σβήνω απ’ τον πίνακα τα λόγια των σοφών 

Τόσοι πολλοί να μουρμουρίζουν λόγια ίδια 

Φωτοτυπίες μες τη λάσπη των καιρών 

 

Τραβάω απ’ την πρίζα το καλώδιο 

Μες το σκοτάδι μου ο κόσμος των γυμνών 

Κανένας δεν ακούγεται να λέει λόγια ίδια 

Φτιάχνω τον κόσμο με ανάσες εραστών 

 

Με σκόνη λες καταδικάζει  

Ο χρόνος το άχρηστο παρόν 

Και εμένα τρώει  το μαράζι 

Στη σκόνη του να είμαι απών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 28 

Κάπου στη Μέση Κάπου στο Πουθενά 

 

Σε πόλεις που έχουν αστυνόμο για τον έρωτα  

Θεά  γυμνή η μοναξιά θα έρχεται δίχως  χέρια 

Σε πόλεις που έχουνε  ουλές στο σώμα από μαχαίρια 

Θεά  γυμνή η μοναξιά θα σβήνει όλα τα σχέδια 

 

Άγιος ο δρόμος  μου στις ήσυχες τις  μέρες 

Θα με  φωνάζει να κρυφτώ στις καλησπέρες 

Στο σώμα μου αντί φιλί θα στέλνει σφαίρες  

Άγιος ο δρόμος  μου στις ξένες μόνο μέρες 

 

Κάπου στη μέση κάπου στο πουθενά 

Θα πέφτει μια βροχή μια αλήθεια θα ξυπνά 

Κάπου στη μέση κάπου στο πουθενά 

Δεν θα είναι αυταπάτη μα ανάγκη η αγκαλιά 

 

Κάπου στη μέση κάπου στο πουθενά 

Θα υπάρχει μια πηγή να πιω νερό που ξεδιψά 

Κάπου στη μέση κάπου στο πουθενά 

Το φόβο μου μπορώ να τον πετάξω στη φωτιά 

 

Σε πόλεις που έχουν αστυνόμο για τον έρωτα  

Θεά  γυμνή η μοναξιά θα έρχεται δίχως χέρια 

Ψυχές θα λιώνουν σε παγκάκια καλοκαίρια  

Άδεια θα μένουν τα χαρτιά σε όλα μου τα σχέδια 

 

Μη με διατάζεις να κρυφτώ να μη ξυπνάω τις μέρες 

Θεά  γυμνή μου μοναξιά τον τόκο έχεις πάρει 

Μη με ζυγώνεις δεν μπορώ να δώσω άλλες μέρες 

Θεά  γυμνή μου μοναξιά σκληρό μου μαξιλάρι 
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     Τα  Συρμάτινα Αστέρια 

 

Τα κόκκινα τα σύννεφα ο άνεμος τα παίρνει 

Και τα πετάει στο βουνό σαν άχρηστα χαλιά 

Τα όμορφα τα όνειρα ο ποταμός τα δέρνει 

Και τα πετάει στη θάλασσα να σβήσει η φωτιά 

 

Συρμάτινο το  σώμα μου κι αυτό μαζί τους πάει 

Κι όλο γυρίζει μοναχό τις νύχτες σαν σκιά 

Κάπου μαζί θα ειν’  κι ψυχή χαμένη μες το δάσος 

Να κυνηγάει τον έρωτα σαν τα άγρια πουλιά 

 

Ξημέρωσε νωρίς  κι απ’ την αγρύπνια  

Φαντάστηκα τον ήλιο στην καρδιά 

Να μου μαζεύεις πάλι τα λουλούδια 

Να τα ανταλλάξεις με αγκαλιά 

 

Το άγριο που είχα στη ψυχή αέρας θα είχε πάρει 

Και  αγγέλους θα αντάμωνα στον ύπνο μου καλούς 

Αν δε με άφηνες εδώ για ένα ακόμη βράδυ 

Να κυνηγάω τα όνειρα στους άγριους ποταμούς 

 

Συρμάτινα τα αστέρια μου συρμάτινες και οι μέρες 

Ανάβουνε τις νύχτες μου μα σβήνουνε πρωί  

Πέφτουν και χάνονται ξανά σταγόνες μες το δρόμο 

Συρμάτινο το σώμα μου χωρίς ένα φιλί  
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Τη Νύχτα που Μιλούσε το Φιλί 

 

Το ολόγιομο φεγγάρι θα έχει σβήσει  

Αν μες τα μάτια το χαμόγελο δεν έρθει 

Κι αν στον έρωτα το σώμα μου δεν φεύγει 

Το ολόγιομο φεγγάρι θα έχει σβήσει  

 

Θα τρέχω πιο μακριά από συνήθεια 

Βουνά θα χτίζω και ποτάμια, δάση 

Θα γίνω μηχανή και το κορμί θα χάσει  

Αν τη ψυχή μου τη χτυπώ μέχρι να σπάσει 

 

Τη νύχτα που μιλούσε το φιλί 

Πετούσε η ψυχή για που δεν ξέρω  

Το άστρο από ώρα ήταν εκεί 

Μου χόρευες εσύ κι είχα το φως που θέλω 

 

Αν μες το σώμα μου η ψυχή μείνει γυμνή   

Θα έχω ξεχάσει πως η γη δίνει ζωή  

Η ελευθερία θα είναι ο σκύλος που φοβίζει 

Και μηχανή θα μείνω που σαπίζει 
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Η Νίκη στην Αγάπη είναι να Χάνεις 

 

Η νίκη στην αγάπη είναι να χάνεις 

Να μένεις μόνος σου εσύ και ο ουρανός 

Στα λίγα τα μεγάλα να τα φτάνεις 

Ο πόνος στην αγάπη φέρνει φως 

 

Μπορείς να κλάψεις μπορείς και να χτυπήσεις 

Μπορείς να είσαι το λάθος και η αλήθεια μαζί 

Μπορείς να βρεις το θάρρος να γίνεις ο φάρος 

Τα φώτα να ανάψεις το σκοτάδι να καεί 

 

Η νίκη στην αγάπη είναι να χάνεις 

Να μένεις με έναν ήλιο το πρωί 

Τη σιωπή στα χέρια σου να πιάνεις 

Να αλλάζει ο δρόμος τη σιωπή με ανατολή 
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Όλα Αρχίζουν και Τελειώνουν σε μια Αλήθεια 

 

Ρίχνω φωτιές στη θάλασσα 

Το κύμα να τις πάρει 

Αφού τα κάστρα έπεσαν 

Και οι εχθροί μας πήρανε χαμπάρι 

 

Θέλω να ξέρω γιατί έμπλεξα  

Και ποιοι με ρίξανε στο αμπάρι 

Και πως στη νύχτα έχασα 

Τα ρούχα να τα βγάλουν στο παζάρι 

 

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε μια αλήθεια 

Μα η αλήθεια είναι κρυμμένη και πώς να τη δεις 

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν σε μια αλήθεια 

Εργοστάσια του φόβου τη σκεπάζουν να χαθείς  

 

Φτιάχνω καρδιές  δίπλα στη θάλασσα 

Το κύμα να τις πάρει 

Αφού τα αστέρια μου δεν έσπασαν 

Και είναι γεμάτο απόψε το φεγγάρι 

 

Το ξέρω πως οι μόνοι που μπορούνε  

Οι μόνοι που μπορούνε απ’ το ποτήρι της να πιούν  

Δεν είναι οι ποιητές ούτε είναι οι δικαστές αν το νομίζεις 

Μα οι εραστές που φόβο πια στα μάτια τους δεν έχουν 
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Κάνε τα Μάτια μου σαν Θάλασσα 

 

Κοίτα τα όνειρα όταν πέφτουν 

Και όταν παραδίδονται στα πλήθη 

Σαν σώματα βαριά πως μοιάζουν 

Κι ο χρόνος πως τα σπρώχνει προς τη λήθη 

 

Γι’ αυτό σου λέω για αρχή απόψε 

Βάλ’ την αγάπη στην καρδιά 

Στην αγκαλιά σου μια ανάσα 

Μπορεί να είναι η γιατρειά 

 

Κάνε τα μάτια μου σαν θάλασσα 

Ρίξε με μες το γαλάζιο 

Θέλω να μείνω με το φως 

Μακριά από έναν κόσμο άδειο 

 

Να με κρατάς θέλω σφιχτά 

Να αλλάζει ο κανόνας 

Κάνε τα μάτια μου σαν θάλασσα 

Να φεύγει ο χειμώνας 

 

Κοίτα τα όνειρα όταν πέφτουν 

Και όταν παραδίδονται στα λάθη 

Πόσο πονάνε τη ψυχή  

Οι στάχτες που σκεπάζουνε τα πάθη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 34 

   Ωδή στο Νίκο Καζαντζάκη 

 

Ήξερα κάποιον που ζητούσε το θεό 

Ήξερα κάποιον που μιλούσε για τα αιώνια 

Ήξερα κάποιον που νερό στη έρημο είχε βρει 

Και τα καρφιά που πέταγαν 

Στο σώμα του τα χρόνια 

 

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται 

Στη διπλανή πλατεία 

Ρακένδυτος και νηστικός 

Από την ίδια πάλι συμμορία 

 

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται 

Το βλέπεις κάθε μέρα 

Μπορεί να είναι αδελφός  

Πατέρας και μητέρα 

   

Ήξερα κάποιον που μιλούσε για θεό 

Ήξερα κάποιον που γελούσε στα ρολόγια 

Που πίστευε πως η φωτιά μπορεί 

Να καίει στη ψυχή μια φορά 

Μα αυτή η φορά να είναι αιώνια 

 

Ο ήλιος μαύρισε κι αυτός 

Απ’ του θυμού τη σκόνη 

Κυρ Νίκο είσαι ζωντανός 

Μες τη νεκρή τη πόλη 
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      Του Ήλιου το Νησί 

 

Χτυπάει ο ήλιος μου την πόρτα πάλι  

Κι έρχεται μέσα καλημέρα να μου πει 

Ότι αγάπησα ξυπνάει  στα φώτα 

Αυτό που δεν χάνεται για πάντα μάλλον ζει 

 

Τρέχει  το σώμα μου σαν χελιδόνι  

Να βρει την πατρίδα του στου ήλιου το νησί 

Και αυτό το ταξίδι μου ποτέ δεν τελειώνει 

Όσο αντέχει να τρέχει και η ψυχή 

 

Ξέχνα τα ίσως  

Το νησί με το μίσος 

Πρέπει να βυθιστεί 

Ψάξε ελπίδα σε μια άλλη πατρίδα 

Στου ήλιου το νησί 

 

Ξέχνα τα ίσως  

Το νησί με το μίσος 

Πρέπει να βυθιστεί 

Χτυπάει η αγάπη σιγά σιγά τη πόρτα 

Να την ανοίξεις για να μπει 

 

Πάντα ρωτάω όταν διψάω 

Αν η αγάπη είναι αμαρτωλή 

Γιατί στο ταξίδι ο χρόνος γελάει  

Και το κορμί μου πονάει στη διαδρομή 

 

Πάντα ρωτάω όταν περνάω 

Από τα φώτα στο σκοτάδι το βαθύ 

Ποιος είναι νέος ποιος είναι ωραίος 

Κι αν η ψυχή γερνάει με το κορμί 
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 Και Εσύ θα Ήσουνα Μια Μέλισσα 

 

Αέρας αν δεν ήμουνα  

Θα ήμουνα μόνο σκόνη 

Αριθμός χαμένος μες το πλήθος 

Μια βροχή που πέφτει και τελειώνει 

 

Και εσύ θα ήσουνα μια μέλισσα μωρό μου 

Που πετούσε κάποια άνοιξη κρυφά 

Να τσιμπήσει λίγο το όνειρό μου 

Να δει ήλιο έτσι ξαφνικά 

 

Και εσύ θα ήσουνα μια θάλασσα μωρό μου 

Που ορμούσε με τα κύματα στεριά 

Να  αγκαλιάσει λίγο το κορμί μου 

Να βρει δύναμη ξανά 

 

Θα κοιμόμουνα τη νύχτα στο σαλόνι 

Με μιας τράπεζας χαρτιά στην αγκαλιά 

Θα συμπλήρωνα το λόττο που πληρώνει 

Και θα ήμουν δέντρο μόνο για φωτιά 
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    Την Άνοιξη Ανθίζει η Καρδιά 

 

Τρέχει ο χειμώνας μου μακριά, σχεδόν με βρίζει 

Σαν κατεβαίνω στη καρδιά και μεγαλώνω 

Αφού η αγάπη, αγάπη μου τον κόσμο μας ορίζει 

Στείλε την άνοιξη να ανθίσει η καρδιά  

 

Ανάβει ο άνεμος φωτιά η άνοιξη ζυγώνει  

Τα ψεύτικα ιδανικά σκεπάζει με τα χρώματα 

Έρχεται  αγάπη μου ο ήλιος και ενώνει 

Ανοίγει πόρτες για να μπούμε στη φωτιά 

 

Την άνοιξη ανθίζει η καρδιά, την άνοιξη... 

Την άνοιξη ανάβει η φωτιά, την άνοιξη... 

 

Ανάβει ο άνεμος φωτιά και η ψυχή αχνίζει 

Πάλι η άνοιξη καράβια φέρνει χρώματα 

Νερό που πέφτει στην καρδιά και η καρδιά δροσίζει 

Ανάβει ο άνεμος φωτιά ο έρωτας να ζει 

 

Έβρεχε ατέλειωτα με άδειες μέρες  

Μα ένα βράδυ που σταμάτησε η βροχή 

Πέταξα απ’ τα μάτια μου τις ξέρες 

Και τη σκουριά που είχε φέρει η εποχή 
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 Μα Ζεις για την Αγάπη 

 

Αφήνω το φως στη βροχή 

Και ψάχνω στη ψυχή τα επόμενα 

Το έβλεπα πως θα έρθει η στιγμή 

Πως και φωτιά θα αρπάξουν τα χώματα 

 

Αντάλλαξες τον έρωτα με τη σιωπή 

Φοβάσαι να ζήσεις μα μιλάς για αγάπη 

Αυτό που σε αγνοεί το φοβάσαι πιο πολύ 

Τρέχεις να το σκοτώσεις μα μιλάς για αγάπη 

 

Αντάλλαξες  τον άνεμο με ηλεκτρονικά ναρκωτικά 

Κι έτσι ζεις για πάντα φοβισμένος μα ζεις για την αγάπη 

Σαν πέτρα σφηνωμένη σε ένα βράχο 

Χωρίς ποτέ, ποτέ να πληγωθείς μα ζεις για την αγάπη 

 

Γυρίζω με ένα άδειο σακί 

Στις πλατείες και μαζεύω ονόματα 

Τα ρίχνω τη νύχτα στο χαρτί 

Μαύρα μου βγαίνουν τα χρώματα   

 

Αντάλλαξες τον έρωτα με το «πήδημα» 

Γιατί έμαθες να βρίζεις τη ζωή 

Γιατί έμαθες τα όνειρα να τα σκοτώνεις 

Γιατί σε έμαθαν να μην ελπίζεις 

Mα ζεις για την αγάπη 
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 Έλα να Αγκαλιάσουμε το Φως 

 

Το ξέρω είναι δύσκολο να είσαι ο εαυτό σου 

Αν ξέρεις πως τα σύννεφα  σου κρύβουνε το φως 

Το ξέρω είναι δύσκολο να βρίσκεις πάντα θάρρος 

Αν βλέπεις να γκρεμίζονται οι γέφυρες εμπρός 

 

Έλα να αγκαλιάσουμε το φως 

Να βρούμε στο σκοτάδι δρόμο 

Έλα να αγκαλιάσουμε το φως 

Να πάρει και η αγάπη ρόλο 

 

Έλα να αγκαλιάσουμε το φως 

Να βγούμε αληθινοί στο χρόνο 

Έλα να μιλήσουμε αλλιώς 

Έλα να πετάξουμε το φόβο 

 

Στείλε τον ήλιο στο πρωί μου να έρθει  

Την καλημέρα σου να πει με ένα φιλί 

Να πάρω το θάρρος να διώξω το βάρος 
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  Σαν Έλληνας Ποιητής 

 

Είναι το ξέρω δύσκολο να πλέει 

Μονάχη η ψυχή σε ωκεανό  

Μα το καημένο το όνειρο θα κλαίει 

Αν το αφήσεις και το κάνεις ναυαγό 

 

Τα αστέρια σου αν δείχνουν πάλι δρόμο  

Αν πέσεις γρήγορα θα σηκωθείς 

Και από τον πόνο θα περάσεις σε άλλο ρόλο  

Μέσα στο φως τη διαδρομή σου θα τη δεις 

 

Είναι το ξέρω δύσκολο να πλέει 

Μια βάρκα μόνη στου χειμώνα τον καιρό 

Μα το καημένο το όνειρο θα κλαίει 

Αν το πετάξεις και καθίσει στο βυθό 

 

Τα μάτια σου κι αν πάγωσαν σε αντίο 

Αυτά που αγάπησες μαζί σου να κρατάς 

Κι αν στους πολλούς αυτό το πράγμα μοιάζει λίγο 

Τις πέτρες σου στο αιώνιο μονάχα να πετάς 

 

Οι συντροφιές που είχαν μόνο ίσως 

Σου φέρναν φόβο θα θυμάσαι από μικρό 

Γιατί δεν άκουγες το κύμα ως συνήθως 

Και η θάλασσα σου φώναζε θα βγω 
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  Ο Άνεμος Περνάει από Εδώ 

 

Να αφήνω σκόνη πίσω 

Την πόρτα μου να κλείνω στους κακούς 

Μακριά θέλω να πάω 

Μακριά σε νέους δρόμους μακρινούς  

 

Την τύχη μου αν βρίζω φταίει γιατί ελπίζω 

Την ομορφιά στις διαδρομές να βρω  

Το δρόμο παρακάτω ποτέ δεν τον γνωρίζω 

Τη σκόνη του μυρίζω, προχωρώ 

 

Την άνοιξη αν μυρίζω φταίει γιατί ελπίζω 

Την ομορφιά στα μάτια σου να δω 

Να τρέχεις απ’ το λάθος μες της ψυχής το βάθος 

Να μη μιλάς για αγάπη θα το βρω 

 

Σκορπάω σε μια στάση στάχτες που έχω πιάσει 

Ο άνεμος περνάει από εδώ 

Κι όταν τις αγκαλιάσει αυτός να τις μοιράσει 

Τη σκόνη τους αφήνω, προχωρώ 
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   Έντεκα Ζωές 

 

Αυτό που με τρομάζει 

Είναι που δε σε νοιάζει 

Που στη πατρίδα σου  

Το φως αιμορραγεί 

Τα καλύτερα μυαλά μεταναστεύον 

Και μένει η νύχτα 

Η νύχτα μόνο αυτή 

 

Τίποτα δεν αλλάζει 

Αν το κορμί σου δεν έχει ψυχή 

Όλα θα καίγονται 

Κοντά μου σαν χαρτί 

 

Τίποτα δεν αλλάζει 

Αφού δεν σε πειράζουν οι φωτιές 

Γιατί στο συρτάρι σου έχω πιστέψει 

Πως έχεις αυτή και άλλες έντεκα ζωές 

 

Πριν απ’ την κρίση 

Μικροαστικός παροξυσμός 

Μέσα στη κρίση φανατισμός 

Κατά τα άλλα χριστιανός 

 

Κλείνω τα μάτια 

Γυρνώ στα δωμάτια πριν φύγω μακριά 

Σε λίμνες, σε ποτάμια 

Σε δάση, σε θάλασσες 

Στη δική τους αγκαλιά 

 

Πριν απ’ την κρίση 

Μικροαστικός παροξυσμός 

Μέσα στη κρίση φανατισμός 

Πολλοί σταυροί σε αυτή τη πτώση εμπρός 

 

Δεν έχω λύση 

Που θα μου λύσει 

Τις αλυσίδες τις βαριές 

Νερό να φέρω να πρασινίσουν οι ψυχές 
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Η θάλασσα τα Μάτια της Ανοίγει στη Βροχή 

 

Η θάλασσα τα μάτια της ανοίγει στη βροχή 

Και με φωνάζει να σταθώ για μια φορά γυμνός 

Να αφήσω λίγο τη ψυχή και να τη δω να τρέχει 

Ελεύθερη στα κύματα και στο γαλάζιο φως 

 

Όσοι πιστέψαν πως μπορεί να πάρουν τη ζωή της 

Με τη οργή της πάλεψαν πριν σπάσουν τα μυαλά  

Και η φωτιά τους έσβησε στο σώμα της για πάντα 

Γιατί η θάλασσα είν’ καλή μόνο για λευτεριά 

 

Η θάλασσα τα μάτια της ανοίγει όταν βρέχει  

Μες τα νερά ο κεραυνός σαν γίνεται καπνός  

Η θάλασσα τα μάτια της ανοίγει όταν φυσάει 

Στο πρώτο μαύρο σύννεφο να ρίξει λίγο φως 

 

Αυτή που είναι αθάνατη δεν θα είναι η ψυχή μου 

Αν με το θάνατο ο χρόνος σταματά  

Μα η ψυχή της θάλασσας που χρόνο δεν μετράει 

Και ούτε φοβάται πως θα σβήσει η καρδιά  

 

Η θάλασσα τα μάτια της ανοίγει όταν βρέχει 

Και οι σταγόνες της βροχής χαϊδεύουν τα πουλιά  

Γιατί μια αθάνατη ζωή στα απλά έρωτα έχει 

Σε αντίθεση με τους θνητούς που θέλουν τα πολλά 
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       Πράσινο φως 

 

Μαζεύω τα ξύλα να κάψω το φόβο 

Χαρτιά παλιά και ζωές 

Με τρομάζει η νύχτα, ο άγνωστος δρόμος 

Η πόρτα του μόνου χαραμάδες μικρές 

 

Μάτια από νύχτα 

Κεφάλι με ζάλη 

Χορεύουν ξανά οι σκιές 

Γυναίκες να τρέχουν μες το σκοτάδι 

Αγάπες που φύγαν παλιές  

 

Σβήνω τη φωτιά ξημέρωσε 

Βγήκε και ο ήλιος να με βρει 

Βλέπω το βουνό πρασίνισε 

Μύρισε ο άνεμος ζωή 

 

Μια θάλασσα στα μάτια μου έφτασε 

Έρχεται κάθεται εκεί  

Ότι άσχημο στη νύχτα πέρασε 

Βγήκε το κύμα να με βρει 

 

Στο σώμα μου νύχια απ’ την πάλη  

Και στη ψυχή μου χίλιες πληγές 

Γυναίκες που τρέχουν μες το σκοτάδι 

Πριν να περάσουν στο χθες 

 

Πράσινο φώτα στα μάτια πάλι 

Χτυπάω σηκώνομαι δες 

Μαζεύω κομμάτια τα ενώνω και πάω 

Στον χάρτη να βρω διαδρομές 
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      Βαγόνι Αθανασία    

 

Νοσταλγώ ένα σύννεφο πάλι να στύψω 

Στη βροχή μου να χορέψω να βραχώ 

Λαχταρώ με έναν ήλιο στο ποτάμι να παίξω 

Τη ψυχή μου να δω μες  το νερό 

 

Νοσταλγώ ένα άνεμο να αφήσω 

Τον ήλιο να κρεμάσω σε σπιτάκι μικρό 

Δεν θέλω πλέον τίποτε να χτίσω 

Θέλω να βλέπω τα πουλιά στον ουρανό 

 

Σπάω τον καθρέπτη μου ξανά, ξανά μες το μυαλό μου 

Μήπως μπορέσω έναν άνεμο να βρω 

Να βγω από το σήμερα και να γυρίσω πίσω 

Σε όλα τα βαγόνια μου που με έφεραν εδώ 

 

Στο δάσος μου που έκαψαν κι έχτισαν το κορμί του 

Που η αγάπη για το φως το έκανε εχθρό 

Κι έζησε η θλίψη χωρίς την αναπνοή του 

Και η αθανασία γυμνή στον ουρανό 
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Ένα Χωράφι Ουρανός 

 

Πατέρα που κοιμήθηκες  

Κι άρχισες τα ταξίδια 

Το ξέρω είναι δύσκολο 

Να βρεις δρόμο για εδώ 

 

Τις πόλεις δεν αγάπησες 

Τα κτίρια που είναι ίδια 

Τα σώματα που τρέχουνε 

Να πέσουν στο κενό  

 

Αυτούς που όλο σκέφτονται 

Τα όνειρα να δέσουν 

Και βλέπουν στο ταβάνι τους 

Τον έναστρο ουρανό  

Θέλω την πλάτη να γυρνώ 

Οι μύτες τους να πέσουν 

Γιατί αν δεν τους προσκυνώ 

Ο κόσμος τους νεκρός 

 

Οι άγγελοι λένε οι σοφοί 

Πως ζουν με τα ταξίδια 

Και όταν γυρίζανε ξανά 

Πίσω στον ουρανό 

Καινούργιες  φτιάχνουν διαδρομές 

Ποτέ δεν κάνουν ίδιες  

Ίσως μπορεί καμιά φορά  

Κάποιος να φτάσει εδώ 

 

Πατέρα που αρνήθηκες  

Τα γήινα ταξίδια 

Να σπείρεις στο χωράφι μου 

Γαλάζιο ουρανό 

Όλα τα ρίξαν στη φωτιά 

Μα μείναν τα στολίδια 

Τα όνειρα που έριξες 

Από τον ουρανό 
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       Η Λευκή Φωτιά 

 

Έψαχνα να βρω τρόπο να εκφραστώ 

Μακριά  έξω απ’ τα τείχη  

Οι φίλοι μου οι καλοί μου λέγανε στο αυτί 

Θα σκεπαστείς στη λήθη 

 

Έψαχνα να βρω φωτιά λευκή να βγω 

Μέσα απ’ το μέγα ψύχος 

Οι φίλοι οι παιδικοί μου λέγανε σιγή 

Το σύστημα απαιτεί  

 

Η πόλη έχει δοθεί σε τραστ για μαγαζί 

Χειροκροτά το πλήθος 

Και αυτοί σαν αμοιβή του δίνουμε τροφή 

Σκουπίδια στη τιβί 

 

Μα είμαι στο βουνό 

Και αγγίζω ουρανό, αγγίζω φως  

Το μίζερο εγώ το ρίχνω σε γκρεμό 

Σε αληθινό νερό βαπτίζομαι απλός 

 

Οι φίλοι μου οι καλοί μου λέγανε στο αυτί 

Στο σύστημα να μπω να αναγνωριστώ 

 

Έψαχνα να βρω τρόπο να εκφραστώ 

Να φύγω απ’ τα ίσως 

Οι φίλοι μουσικοί μου λέγανε σιγή 

Αυτή την εποχή χειροκροτά το μίσος 
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Του Δρόμου Μεθυσμένος Πιστός 

 

Του δρόμου μεθυσμένος πιστός 

Που ταξιδεύει μονάχος 

Η ομίχλη αραιώνει στο φως 

Φέγγει ο ήλιος στο βάθος 

 

Κοιτάω τις τσέπες μου που είναι αδειανές 

Μα συνεχίζω το βήμα με πάθος 

Του δρόμου μεθυσμένος πιστός 

Που ταξιδεύει μονάχος  

   

Να χορεύεις ψυχή μου στο φως 

Μια φορά να σε δω να χορεύεις 

Του δρόμου μεθυσμένη πιστή 

Αγκαλιά να γυρεύεις 

 

Μα δεν ξέρω τον τρόπο και πώς 

Να σε μάθω εγώ να χορεύεις 

Είναι λάθος μου λέν’ ο καιρός 

Την αγάπη γυμνός να γυρεύεις 

 

Πονάει το σώμα μα η ψυχή μου μπορεί 

Σαν σκόνη να μη φεύγει στο λάθος 

Του δρόμου μεθυσμένος πιστός 

Που βλέπει φώτα στο βάθος 
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Η Αγάπη Γρατζουνάει σαν τη Γάτα 

   

Έχω ζητήσει απ’ τον ήλιο  

Πριν κοιμηθεί σε ξυπνήσει 

Κι ένα φεγγάρι κόκκινο φιλί 

Στην αγκαλιά σου μέσα να αφήσει 

 

Κοιτάω πίσω τη μικρή μας τη ζωή 

Μια ανατολή να είναι μια δύση 

Μία χαμόγελο μια δάκρυ μια ευχή 

Μια διαδρομή που η αγάπη έχει χτίσει 

 

Σαν τη γάτα γρατζουνάει η αγάπη  

Αν η ψυχή ως το πρωί μείνει γυμνή 

Και δεν αφήνει ήσυχο το σώμα 

Με αγκαλιά αυτό αν δεν πληρωθεί 

 

Σαν τη γάτα γρατζουνάει η αγάπη  

Αν τη κρατάς με αλυσίδα στο λαιμό  

Και όταν έρχεται κοντά η μπόρα 

Έχει το κρύο για μεγάλο της εχθρό 

 

Κι αν η αγάπη είναι απάτη 

Και εμείς οι μόνοι που επιμείναμε  πιστοί 

Σαν τη γάτα γρατζουνάει η αγάπη 

Και ζητιανεύει μια αγκαλιά για πληρωμή 
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     Το Στέμμα της Αγάπης 

 

Μπορεί για μια αλήθεια να σπάει η καρδιά 

Και κάτω να πέφτει της αγάπης το στέμμα 

Μικρή μου αγάπη αν ακούς την ανάσα μακριά 

Στην αγάπη που ζει δεν υπάρχει πια τέρμα 

 

Η μόνη αλήθεια που είπες παλιά 

Ο έρωτας σαν φτάσει στο τέρμα 

Αυτό που αξίζει στο ταξίδι ζωή 

Το μέλλον να μη βλέπεις σαν τέλμα 

 

Μικρή μου αγάπη που είσαι μακριά 

Και  ρίχνεις στη λίμνη ένα κέρμα 

Περπάτα στο φως να βρεθούμε ξανά 

Να βγούμε ή να μπούμε στο ψέμα 

 

Μη ψάχνεις το χρώμα να φτιάξεις καρδιά 

Τον χρόνο μη βλέπεις με άδειο το βλέμμα 

Μικρή μου αγάπη κι αν είσαι μακριά 

Το σώμα σου γνωρίζω σαν κόκκινο αίμα 

 

Αυτή η συνήθεια που είχες παλιά 

Να κόβεις τα φιλιά με τα χέρια 

Στο πάτωμα να  ρίχνεις τη λίγη χαρά 

Μας πήρε τα μικρά μας τα αστέρια 
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 Ατύχημα Β΄ 

 

Πήρες μεγάλο τζιπ  

Κι έτρεξες για το βουνό 

Τον κόσμο μου να δεις από ψηλά 

Σαν ποντίκι μικρό 

 

Πονάει το σώμα 

Μα πιο πολύ πονάει η ψυχή 

Γιατί είσαι γυναίκα 

Και ψάχνεις είδωλα να νοιώσεις δυνατή  

 

Πονάει το σώμα 

Μα πιο πολύ πονάει η ψυχή 

Γιατί είσαι γυναίκα 

Και φέρνεις μαύρο στη ζωή  

 

Για να περάσει η ώρα 

Αγκάλιασες το κινητό 

Και το θηρίο άφησες 

Στο δρόμο μοναχό 

   

Εγώ δεν ήμουν στην οθόνη 

Και η μηχανή μου ήταν μικρή 

Πονάει το σώμα 

Μα πιο πολύ πονάει η ψυχή 

 

Πήρες μεγάλο τζιπ  

Κι χάζευες τον ουρανό 

Δεν στάθηκες να δεις κι εμένα 

Αλλά το γκάζι πάτησες για να χαθείς 
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Ζωγράφισε μια Θάλασσα να έρθει Καλοκαίρι 

 

Τα μολυβένια στρατιωτάκια  

Που έπαιζα μικρό παιδί 

Τώρα τα βλέπω με σακάκια  

Να κάνουν βόλτες στη βροχή 

 

Μέσα στις τσέπες μου κοιτάω 

Αν έχω ακόμα το κλειδί 

Να τα κλειδώσω στο κουτί μου  

Πριν να μου κλέψουν τη ζωή 

 

Έχω απλώσει σε έναν τοίχο 

Γαλάζιο χρώμα να μπορώ 

Στα όνειρα να βάζω ήχο  

Στα μάτια σου ήλιο να βρω 

 

Ζωγράφισε μια θάλασσα να έρθει Καλοκαίρι 

Κι άνοιξε μια αγκαλιά να πέσει ένα αστέρι 

Να αφήσουμε μια μουσική αγάπη να μας φέρει 

Ζωγράφισε μια θάλασσα να έρθει Καλοκαίρι 

 

Ζωγράφισε μια θάλασσα και ένα φιλί αστέρι 

Και αγκάλιασε τη ζωγραφιά να έρθει Καλοκαίρι 

Και πάλι ρίξε τη ζαριά ελπίδα για να φέρει 

Ζωγράφισε μια θάλασσα να έρθει Καλοκαίρι 

 

Μέσα στα μάτια σου κοιτάω  

Πως έχω ακόμα το κλειδί 

Τα μολυβένια στρατιωτάκια  

Να τα κλειδώσω σε κουτί 

 

Έχω αφήσει στο μπαλκόνι  

Λιγάκι χώμα απ’ την αυλή μου  

Σαν το πατάω να πιστεύω  

Πως φτάνει ο ήλιος στην ψυχή μου 
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 Όχι ίσως, Ιερισσός 

 

Κοιτάω τη θάλασσα 

Και στην άμμο το βήμα με πάει 

Τόση άνοιξη 

Είναι κρίμα η ψυχή να πετά 

 

Φυσάει ο άνεμος 

Και σε σένα η σκέψη μου πάει 

Τέτοια άνοιξη είναι κρίμα να κλαίει 

Στο Μαύρο Αλώνι να προσκυνά 

   

Πες το δυνατά να τ’ ακούσω 

Έχω ανάγκη τον ύπνο μου να αφήσω 

Όχι ίσως, Ιερισσός… 

Πες το δυνατά να τ’ ακούσουν 

Βλέπω πια την ανάγκη τα παιδιά τους να ζήσουν 

Όχι ίσως, Ιερισσός… 

 

Αλλάζω τις πόλεις μου 

Μα το όνειρο ξωπίσω μου πάει 

Σιγανά μου μιλά  στις στροφές 

Και στη πλάτη φιλικά με χτυπάει 

Σαν μου δείχνει τις πατρίδες γυμνές 

 

Πάρε, πάρε μια αγκαλιά κι απόψε 

Την ψυχή μου που πέφτει και σπάει 

Πέφτουν τα κάστρα μα γίνονται άστρα 

Και η ήττα να λες πως στη νίκη με πάει 

   

Στείλε με μες τη νύχτα και απόψε 

Να ανάψω στα αστέρια φωτιές 

Κράτησε τη ψυχή μου ψηλά και απόψε 

Αυτή την άνοιξη για να κάψω το χθες 

 

Μίλα μου, μίλα μου με φιλιά και απόψε 

Της καρδιάς μου η φωτιά να μη σβήσει ποτέ 

Κράτησε τη ψυχή μου στο δάσος και απόψε 

Αυτή η άνοιξη να έχει ρίζες  πολλές 
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Όποιος Δεν Μέθυσε Ποτέ  

 

Όποιος δεν μέθυσε ποτέ  

Και κάθεται μονάχος 

Είναι οι νύχτες του μισές 

Στο φως βλέπει το λάθος 

 

Θα είναι μια κούραση η ζωή 

Να είσαι ο ίδιος χρόνος 

Να μην αλλάζεις εποχές 

Χειμώνα να έχεις μόνος 

              

Όποιος δεν μέθυσε ποτέ  

Στον έρωτα δεν πάει 

Δεν έχει ανάγκη το φιλί 

Τη μοναξιά αγαπάει 

 

Όποιος δεν μέθυσε ποτέ  

Το χρήμα αγαπάει 

Γιατί αν μεθύσει με φιλιά 

Αυτό θα το σκορπάει 

 

Δεν θα έχει γεύση η ζωή  

Σε κήπους παραδείσου 

Αν δεν μεθύσεις μια φορά 

Και βγεις απ’ την ψυχή σου 

 

Θα είναι ο έρωτας ντροπή 

Η αγάπη αυταπάτη 

Αν δεν μεθύσεις μια φορά 

Κι εσύ για κάποια αγάπη 
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              Λένα 

 

Ταξίδι το φιλί είχε στο σώμα σου 

Μα η ζωή το χτύπησε σε τοίχο κι έχει σπάσει 

Μέσα στα χρόνια χρώματα άλλαξαν οι μέρες μου 

Σεντόνια πια τις σκέπασαν τα λάθη 

 

Κραυγές ακούω μες τις νύχτες μου 

Σώματα βλέπω στο ταβάνι ιδρωμένα  

Βγάζουν φωτιά τα μάτια της αγρύπνιας μου  

Έμειναν μόνο τα φιλιά τα σκουριασμένα 

 

Λένα… που έτρεξες  να πιάσεις ένα σύννεφο 

Κι  έσπασες σε μια στροφή τα φρένα 

Λένα …που άφησες το κρύο το φιλί 

Και άλλαξες τα όνειρα με ψέμα 

 

Για σένα και για μένα 

Γι’ αυτά που φύγαν και αγάπησα 

Για αυτά που μπόρεσα  

Μόνος να δω χωρίς εσένα 

 

Μόνο τα μάτια σε προδώσανε  

Τα είδα όμως ζαλισμένα 

Απορημένα σαν με κοίταζες 

Στο πρώτο δάκρυ Λένα 

 

Κραυγές ακούω στις αγρύπνιες μου 

Σώματα βλέπω στο ταβάνι ιδρωμένα  

Μέσα στα χρόνια η ζωή μου χρώμα μάζεψε 

Σαν ζωγραφιά για να σε σβήσει μια μέρα 
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      Σαν Γυμνή Θεά 

 

Μέσα μου κάθισε μια θάλασσα 

Και με χτυπούσε με το κύμα δυνατά 

Έριχνε  το αλάτι και με πόναγε 

Ήξερε χίλιους τρόπους  να ξυπνά 

 

Κι όσο με πλήγωνε η θάλασσα 

Χαμήλωνε ο ουρανός πολύ κοντά 

Έριχνε κεραυνούς κι αυτός με χτύπαγε 

Να σηκωθώ  μου έλεγε να σηκωθώ ξανά 

 

Βρήκα τη δύναμη και άλλαξα 

Βρήκα το φως μες τα σκοτάδια τα βαθιά 

Την έρημο να ζω εγώ δεν διάλεξα 

Μου την χαρίσαν σαν γυμνή θεά 

 

Βρήκα  τον τρόπο και αντάλλαξα 

Την έρημο με τη φωτιά 

Χόρτασα την ψυχή με φως που διάλεξα 

Και είδα το όνειρό μου να ξυπνά  

 

Δίπλα μου κάθισε η θάλασσα 

Που τραγουδούσε τώρα αληθινά 

Αν σε χτυπούσα μου είπε κάποτε 

Ήταν να φτάσεις πιο κοντά προς τη φωτιά 

 

Κι όσο μου μίλαγε η θάλασσα 

Χαμήλωνε ο ουρανός πολύ κοντά 

Έριχνε και χαμόγελα με χτύπαγε 

Στην πλάτη τώρα μόνο φιλικά 
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       Το Ταξίδι της Άνοιξης 

 

Φωνάζω μες το άδειο μα ο θεός σιωπά 

Γεμάτο βλέπω στάδιο με άψυχα κορμιά 

Αφήνω μια νύχτα στον γκρεμό ξανά 

Τον μίζερο καιρό μου μόνο να ξεψυχά 

 

Πέρασα στο αύριο γρήγορα σε ένα λεπτό 

Βγήκα απ’ το ράδιο μουσική να ακουστώ 

Και είδα τη φωνή μου σε ένα χείμαρρο μικρό 

Θάλασσα να ψάχνει το τραγούδι μου να πω                                  

                                 

Την Άνοιξη να κόψω σε κομμάτια προσπαθώ 

Ο αέρας να την πάρει χιλιόμετρα από δω 

Τα μάτια σου να λάμπουν αυτά θέλω να δω 

Αστέρια να μου στείλουν με αυτά να ζεσταθώ 

 

Την Άνοιξη να κόψω σε κομμάτια δεν μπορώ 

Ρωτάω τον ουρανό μου μα αυτός παίζει κρυφτό 

Ακόμη όμως ελπίζω πως δεν είμαι εγώ 

Μονάχος  σε όλα τούτα να μοιάζω με τρελό  

 

Αγγίζω τον αέρα σε ένα σύννεφο μικρό 

Κι αυτός μου τραγουδάει το δικό μου μυστικό: 

Την Άνοιξη να δώσεις αν τη νοιώσεις θα μπορείς 

Τα πρέπει αν πετάξεις στην αγάπη αν καείς 
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 Τα Λόγια που δεν Είπες Ποτέ 

 

Συγκέντρωσες τον κόσμο σου σε πέτρες και γυαλί  

Και κλείστηκες εντός σου να τον σώσεις  

Σου δώσανε ζωή μα ήτανε μισή 

Δεν έψαξες ποτέ να την ενώσεις 

 

Δεν φυσάει κι ακούω την ανάσα σου 

Τα λόγια σου ακούω  

Τα λόγια που δεν μου είπες  ποτέ… 

 

Δεν φυσάει γλιστράω στον ιδρώτα σου 

Ο ουρανός στα μάτια σου κυλάει, τρέχουν τα αστέρια 

Μετά τον έρωτα ελευθερώνεται η ψυχή σου 

Τα λόγια σου ακούω  

Τα λόγια που δεν μου είπες  ποτέ… 

 

Μεγάλωσε το σώμα σου κι ένοιωθες ντροπή 

Στον έρωτα μη μπεις και τους προδώσεις  

Σου δώσανε λεφτά να δεις εκεί ζωή  

Σου άφησαν συμβόλαια να πληρώσεις 

 

Δεν φυσάει κι ακούω την ανάσα σου 

Τα λόγια σου ακούω  

Τα λόγια που δεν μου είπες  ποτέ… 
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 Άκου στον Άνεμο  
 

Μίλα για γη 

Οι πόλεις γκρέμισαν 

Ερείπια κτήρια ψυχές με βακτήρια 

 

Άκου στον άνεμο  

Τις ζωές που πέρασαν 

Ποτέ να μη μου πεις 

Πως τα όνειρα γέρασαν 

 

Αφήνομαι στα χέρια σου 

Γιατί σε πιστεύω 

Γιατί και στα λάθη 

Έχεις μόνο φιλί  

 

Μόνο εσύ μπορείς 

Μπορείς να με βγάλεις 

Γυμνό στη βροχή 

Η ψυχή να πλυθεί 

 

Αφήνομαι στα χέρια σου 

Γιατί η αγάπη 

Μπορεί να αμυνθεί 

Στο κακό άμα ’ρθεί 

 

Ρίξε στα χώματα 

Τα χρόνια που πέρασαν 

Το παρελθόν 

Δίνει φως στο παρόν 
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Το Παιχνίδι του Δρόμου 

 

Με παίζει ο χρόνος σαν παιχνίδι 

Που όταν σπάω με πετά 

Κι ύστερα γίνομαι ταξίδι 

Και βρίσκομαι πολύ μακριά 

 

Αν φτάσω πάλι σε μια στάση 

Κάτι θα μείνει για αρχή 

Κάτι απ’ το δρόμο θα περάσει 

Παιχνίδι είναι η ζωή 

 

Πάντα ζητούσα σε ένα αντίο 

Μια τελευταία αγκαλιά 

Κι ας γίνω εγώ πάλι το πλοίο 

Κι εσύ μια γη που είναι μακριά 

 

Πάντα ζητούσα σε ένα αντίο 

Μια τελευταία αγκαλιά 

Ότι αγάπησα  σε ’σένα 

Ανάμνηση να ’ναι γλυκιά 

 

Αν μείνω πάλι από ελπίδα 

Και η νύχτα πάρει τη φωνή 

Κάποιο αστέρι θα με πιάσει 

Και θα με βγάλει απ’ τη σιωπή 

 

Η μνήμη μου σαν βάρκα γέρνει 

Κι όταν την βρίζω μου μιλά 

Ότι αγάπησες και φεύγει 

Θα είναι εδώ πάντα κοντά           
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      Φίλε Καλημέρα 

 

Φτάνει απ’ το δάσος μια παράξενη φωνή 

Και μου παγώνει σε ένα βήμα τον αέρα 

Μένω ακίνητος ζυγίζω τη στιγμή 

Στους θρύλους με γιαγιά και με μητέρα 

 

Κοιτάζω πλάι μα δεν φαίνεται ψυχή 

Αν και η φωνή επίμονη μου κόβει τον αέρα 

Μέσα στα δέντρα σαν του δάσους την οργή 

Να λέει φίλε μη φοβάσαι, καλημέρα 

 

Φίλε μου λέει μη φοβάσαι έχω κρυφτεί 

Για να κερδίζω μοναχός κάθε ημέρα 

Και από στόχος έγινα μια καθαρή φωνή 

Με τα πουλιά που χρωματίζουν τον αέρα 

 

Ήταν πολλοί οι λύκοι οι κρυφοί 

Που ζήταγαν το αίμα κάθε βράδυ 

Και χτύπαγαν σαν είχα αφεθεί 

Ανέμελος στη μάταια βιοπάλη 

 

Και την ανάσα ένοιωθα καυτή 

Σαν άρπαζαν το όνειρο στη πόρτα 

Να μην ξυπνήσει να μην γεννηθεί 

Να μην ζητήσει δυνατά να δει τα φώτα 

 

Υπήρχαν πάντα λίγοι στη ζωή 

Που ζήταγαν φιλί και αγάπης δρόμο 

Αλλά με αυτούς δεν είχα επαφή 

Παρέα έκανα μονάχα με τον πόνο 

 

Φίλε μου λέει μη φοβάσαι έλα κι εσύ 

Για να γνωρίσεις της αγάπης σου το δρόμο 

Για να πετάξεις  τα δεσμά που έχεις μαζί 

Που σε κρατάνε χαμηλά στο χώμα μόνο 
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 Το Καναρίνι ο «Σπίθας» 

 

Έχω ένα πουλί που έχει γεννηθεί  

Μέσα στο κλουβί 

Πάντα τραγουδά μόλις σηκωθώ 

Μόλις του μιλώ 

 

Την πόρτα του ανοίγω 

Να βγει απ’ τη φυλακή 

Μα κάθεται εκεί… 

 

Έχω ένα πουλί που ξέρει πιο πολύ 

Τι θα πει αγάπη 

Στα μάτια με κοιτά και μου τραγουδά 

Σαν βλέπει λίγο αγάπη 

 

Τα μάτια του τα κλείνει όταν μελαγχολώ 

Και οι μέρες είναι λάθος 

Τινάζει τα φτερά του σαν να χαμογελά 

Να βρω λιγάκι πάθος 

 

Έχω ένα πουλί που έχει γεννηθεί  

Μέσα σε κλουβί 

Μα ξέρει πιο πολύ να ζει κάθε στιγμή 

Το θαύμα τη ζωή  
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           Η Γιαγιά  

 

Έξω έχει παγωνιά μέσα έχει όμως γιαγιά 

Να κρατάει τη φωτιά αναμμένη  

Πέφτει χιόνι στην καρδιά  

Σπίτι όμως μια γιαγιά θα περιμένει 

 

Με φωνή σαν αγκαλιά  

Με ζεστή να έχει καρδιά πάντα αναμμένη 

Ιστορίες να σου πει για διωγμούς και κατοχή 

Σε περιμένει 

 

Σκούπισε άλλη μια φορά μάτια δακρυσμένα 

Δεν τελειώνουν τα όνειρα μέσα σε ένα ψέμα 

Γίνε άλλη μια φορά Έλληνας στο βλέμμα 

Δεν τελειώνουν τα όνειρα μέσα σε ένα ψέμα 

 

Έξω έχει παγωνιά 

Μέσα όμως η γιαγιά σε περιμένει 

Ιστορίες να σου πει 

Πως μοιράζαν το ψωμί αγαπημένοι  
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       Γιατί είσαι  Άγριο θηλυκό 

   

Ποτέ, ποτέ δεν πίστεψα πως διάλεξες εμένα 

Φωτιά να βάλεις στη ψυχή να αλλάξει ο καιρός 

Τα μάτια μου τα έχασα σε πόλεις που ήταν ψέμα 

Όμως εσύ αγάπη μου τα βρήκες ευτυχώς 

 

Τα βήματα μου έφτασαν στα κοφτερά τα βράχια 

Εκεί που η θάλασσα πετά καράβια σαν κορμούς  

Γιατί είναι άγριο θηλυκό και θέλει πάντα πίστη 

Όπως και εσύ αγάπη μου στους άγριους καιρούς 

 

Στο δρόμο της αγάπης δεν υπάρχει πως 

Όλα ταξιδεύουν κάτω απ’ το φεγγάρι 

Το κάθε τι αδύνατο το φτάνεις συνεχώς 

Στο δρόμο της αγάπης δεν υπάρχει πως 

 

Ποτέ, ποτέ δεν πίστεψα πως διάλεξες εμένα 

Να δώσεις χρώμα στη σιωπή να σπάσει το θολό 

Τα χρόνια μου τα ξέχασα μέσα στο άγριο βλέμμα 

Ποτέ, ποτέ δεν γνώρισα γαλάζιο ουρανό 

 

Το παραθύρι άνοιξες και φώναζες εμένα 

Μου φώναζες πως άργησα και ο ήλιος έχει βγει 

Να περπατήσεις ήθελες στης θάλασσας το ψέμα 

Γιατί είσαι άγριο θηλυκό αγάπη μου εσύ 
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  Ο Ξυπόλυτος Απρίλης 

 

Μη με ρωτήσεις να σου πω  

Σε ένα σύννεφο αν χαθώ 

Αιώνια αγάπη αν θα μείνεις 

 

Μη με ρωτήσεις να σου πω  

Μέσα στο  όνειρο αν βρεθείς 

Και είσαι γυμνή τι θα απογίνεις 

 

Περνούν οι μέρες, τα χρόνια, η ζωή  

Μα μένει μόνο στην ψυχή μου η αγάπη 

Μια φωτιά καίει μέσα μου γιατί   

Μου δείχνει το κρυφό το μονοπάτι  

 

Πόλεις αλλάζω μα φωτιά έχω στο αίμα  

Να περιμένω τον ξυπόλητο Απρίλη 

Να μου πετάξει του χειμώνα μου το δέρμα 

Να μου φωνάξει: Η πτώση τέρμα 

 

Μη με ρωτήσεις να σου πω  

Μακριά απ’ το σώμα αν πετώ 

Και αν στα όνειρά σου ταξιδεύω 

 

Δεν θα ρωτήσω να μου πεις 

Όταν στον ύπνο σου με δεις 

Αν με αγκαλιάσεις ή κρυφτείς 

Όταν θα μοιάζω με Απρίλη φλογισμένο 
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 Η Χώρα μου Λέγεται Λαμία 

 

Τρέχουν οι ώρες και με έχουν ήδη φτάσει  

Όταν κορνάρουν οι ειδήσεις στις οχτώ 

Ρολόι ο δρόμος μα τους δείκτες έχω σπάσει 

Φωνάζει η πόλη στο κορμί της να δοθώ 

 

Περνά το φεγγάρι απ’ το μπαλκόνι 

Ζητάει να πάρει  ένα  άσπρο σεντόνι 

Έξω η ανάσα στην πόλη παγώνει 

Άγια της νύχτας η σιωπή  

 

Ψηλά στο κάστρο ανάβω το άστρο 

Βρίσκω το φως να δω λιγάκι ουρανό 

Μακριά ο κάμπος πυγολαμπίδα 

Και  οι μικρές μου οι  αγάπες στο βουνό  

 

Ψηλά στο κάστρο σβήνει το άστρο 

Σαν ξημερώνει και η πόλη βρίζει εδώ 

Μακριά η θάλασσα  μια μωβ κηλίδα 

Που στα νερά της με τα μάτια περπατώ 

 

Μαζεύεται κόσμος στα καφενεία 

Κλαρίνα λατρεία κι εγώ περπατώ 

Λίγο πιο πέρα μπουσουλάει η ιστορία 

Ακούω στον άνεμο του Διάκου το ουρλιαχτό 

 

Τα χρόνια τη χώρα μου τη λένε Λαμία 

Τα πέταλα που φέρνει στο δρόμο να βγω 

Την εξουσία την λένε θρησκεία 

Θεούς τους ανθρώπους που σκεπάζουν ουρανό 
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    Όπλα από Σοκολάτα 

   

Στους μεγάλους δρόμους της ψυχής 

Φώναξα αν με ακούει κανείς 

Μα απάντηση δεν πήρα 

Και αν έπεσα και χτύπησα πολύ 

Στους μεγάλους δρόμους της ψυχής 

Τα ταξίδια δώρο πήρα 

 

Που να βρω μικρές τις μέρες 

Ήλιο για να ανάψω 

Όπλα από σοκολάτα 

Έχω για να φτιάξω 

 

Που να βρω ζεστές παρέες 

Όνειρα να φτιάξω 

Σφαίρες από σοκολάτα 

Μόνος θα πετάξω 

 

Μη μου τραβάτε τη ψυχή  

Μπορεί να πέσει 

Βλέπω τα σύρματα που δένεται η ζωή 

Βλέπω αυτούς που τα κρατούν  

Και με έχουν δέσει 

 

Στους μεγάλους δρόμους της ψυχής 

Φώναξα αν με ακούει κανείς 

Μα δρόμο άδειο είδα 
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          Ο Αιχμάλωτος Θεός  

 

Με τον καιρό κατάλαβα πως ήταν μια παγίδα 

Να μπω κι εγώ στο σύστημα απλό λογισμικό 

Κι αντί να ψάχνω πέρασμα στον έρωτα να πάω 

Το Δία να μου δείχνουνε στο χώμα και γυμνό 

 

Ψάχνω τη δύναμη λοιπόν να πάρω ένα ψαλίδι 

Μήπως και κόψω το σκοινί που σφίγγει την καρδιά 

Πριν η ανάσα μου η μικρή χαλάσει σαν παιγνίδι 

Και με πετάξουν άχρηστο σε κάποια αμμουδιά 

 

Βγάζω απ’ τα μάτια μου λάσπη και χώμα 

Κι όλα τα ψεύτικα τα δώρα εκδοτών 

Μιλάει ο καθρέπτης και μου λέει άκου τώρα 

Ο ουρανός δεν δέχεται αιχμάλωτο θεό 

 

Με τον καιρό κατάλαβα πως ήταν μια παγίδα 

Να μπω κι εγώ στο κάστρο τους και εκεί να κλειδωθώ 

Κι αντί να χτίζω όνειρα τη νύχτα με τους ήχους 

Κατάδικος στο κάστρο τους τις πέτρες να χτυπώ 

 

Χάθηκαν τα παιδιά απ’ το παράθυρό μου 

Ξυπόλυτη πια βλέπω την ελπίδα σε παγκάκια 

Να περπατάει μόνη νύχτα στα σοκάκια 

Τα όνειρα στα χέρια της να λιώνουν παγωτό 

 

Με τον καιρό κατάλαβα πως ήταν μια παγίδα 

Να μπω κι εγώ στο κάδρο τους να φωτογραφηθώ  

Μα το κουστούμι πούλησα να βρω μια ελπίδα 

Για να μιλώ στον ήλιο μου και στο μικρό μου γιό 
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             Μην τρέχεις       

 

Αυτά που με φοβίζανε μου χτύπησαν την πόρτα 

Και ο πατέρας έφυγε Χριστούγεννα πρωί 

Μα η αγάπη έμενε πίσω από κάθε μπόρα 

Στα μάτια σου μου έφερνε τον ήλιο σαν φιλί  

 

Μην τρέχεις…και το φεγγάρι μου φακός 

Μου σβήσει ξάφνου από μπαταρία 

Μην τρέχεις…γιατί η ζωή είναι μικρή 

Και η αγάπη είναι η μάνα η αγία 

   

Μην τρέχεις σε ακολουθώ μα έχω πληγές 

Από τις πρόχειρες ζωές και τη συνήθεια 

Μην τρέχεις θα μας περάσει ο καιρός 

Και θα κρυφτούμε απ’ την αλήθεια 

 

Τις νύχτες όταν έτρεχα το σώμα μου να ρίξω 

Στου έρωτα την πυρκαγιά να ζήσει και η ψυχή 

Δεν φανταζόμουνα ποτέ μονάχος πως θα μείνω 

Να κυνηγάω τα όνειρα που φύγανε μακριά 
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Μου Λέγαν  Κάποτε οι Παλιοί 

   

Μου λέγαν κάποτε οι παλιοί 

Πως ήτανε μια εποχή 

Που έβγαινε λάσπη το νερό 

Σκουριά είχε το χώμα 

 

Γινόταν άμμος το γυαλί 

Μόλις διψούσε η ψυχή 

Και όσοι ποντάραν στο μηδέν  

Φωτιά είχαν στο σώμα 

 

Η άνοιξη τους εραστές 

Θέλει να τη φυλάνε 

Να καταθέτουνε ψυχές 

Όχι να τη πουλάνε 

 

Να τη χαϊδεύουν με ενοχές 

Συγνώμη να ζητάνε 

Η άνοιξη τους εραστές 

Θέλει να της μιλάνε 

 

Όταν τραβάς με τους πολλούς 

Κι ανοίγεις χίλιους δυο ασκούς 

Συχνά σκορπάνε 

Γίνεται πέτρα η ματιά 

Σφυριά τη σπάνε  

 

Μου λέγαν κάποτε οι παλιοί 

Όταν γυρίζει το χαρτί 

Και ο χαμένος είσαι 

Δεν βρίσκεις φίλο στους πολλούς 

Μόνος και ξένος είσαι 
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      Ιούλης Μήνας 

 

Τρέχαμε στο δρόμο από νωρίς 

Κι είχαμε το όνομα Κανείς 

Κρύβαμε τον ήλιο λίγο κι άλλο λίγο 

Κι έπεφτε σκοτάδι της ψυχής 

 

Φτάσαμε στο τέρμα όσο κανείς 

Λιώσαμε στα ψέματα θαρρείς 

Γκάζι τέρμα μες τη σκόνη 

Γίναμε οι μοιραίοι της καινούργιας εποχής 

   

Σαν γεννήθηκες Ιούλη μήνα 

Ήξερα θα βγω απ’ τη ρουτίνα 

Με φωτιά στα μάτια άνοιξη θα έρθει 

Στοπ θα πω στο χιόνι στην ψυχή που πέφτει 

 

Σαν γεννήθηκες Ιούλη μήνα  

Έπεφταν τα αστέρια μες το κύμα 

Μυστικά ταξίδια κύματα γαλάζια 

Ξαναήρθανε τα όνειρα τα βράδια 

 

Έχουμε το χρέος της ψυχής 

Ήλιο να ξυπνήσουμε να δεις 

Μυστικά ταξίδια κύματα γαλάζια 

Να γεμίσει η ψυχή που ήταν άδεια 
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     Ο Καλύτερός μου Φίλος 

 

Τις  κρύες τις νύχτες που θολώνει ο καπνός 

Το φεγγάρι μου καίγεται και όλο σβήνει το φως 

Ο βασιλιάς ουρανός είναι μαύρος 

Και ο εαυτός μου ένας σκύλος άγριος 

 

Ο καλύτερός μου φίλος είναι ένας σκύλος 

Που γίνεται στον έρωτα θεός 

Στα ζόρια δεν τρομάζει τις μυρωδιές διαβάζει 

Και ζει για ένα ψέμα ο τρελός 

 

Ο καλύτερός μου φίλος είναι ένας σκύλος 

Που ψήφους δεν χαρίζει ευτυχώς 

Σε τράπεζα όταν φτάνει ελεύθερα τα κάνει 

Θα είναι και αυτός αναρχικός 

 

Τα πρόσωπα κοιτάζει τα όνειρα διαβάζει 

Και κρύβεται τις νύχτες απ’ το φως 

Ο μόνος  μου ο φίλος θαρρώ πως είναι σκύλος 

Που τρέχει μες τους δρόμους συνεχώς 
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      Τα Ψέματα 

 

Σε μια αργία του μυαλού 

Άνοιξα το καλάθι με τα ψέματα 

Έτρεχαν οι καπνοί να ’ρθουν κι εδώ 

Τα όνειρα να ρίξουνε στα αίματα 

 

Κόκκινες έβλεπα κεραίες  

Οθόνες έβλεπα να με κοιτάνε 

Κόκκινες έβλεπα τις μέρες  

Και πόρτες άκουγα να μου μιλάνε 

 

Σε μια αργία του μυαλού 

Άνοιξα το καλάθι με τα ψέματα 

Κοίταζες όμως πάλι αλλού 

Γιατί φοβόσουν τις πατρίδας σου τα αίματα 

 

Φώναζαν τα βήματα στους δρόμους 

Ο πόνος των σωμάτων φώναζε 

Μα χάνονταν οι Έλληνες για πάντα 

Όπως για πάντα χάνονται οι φοβισμένοι 

 

Τυλιγμένος με λίγο ουρανό  

Λαχτάρισα των πουλιών το τραγούδι 

Μα πέθαιναν οι Έλληνες με νόμους 

Που έλεγαν τα πάντα ξεπουλάμε 

 

Σε μια αργία του μυαλού 

Άνοιξα το καλάθι με τα ψέματα 

Φοβόμουν τη φωτιά μα βρήκα ορμή 

Να κάψω τα δικά μου όλα τα ψέματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 74 

    Μόνο στα Χάδια σου              

 

Ρίχνω τον τοίχο κλείνω τον ήχο  

Σε μια παρτίδα που κερδίζει ο χαφιές 

Ψυχή οργώνω κερδίζω χρόνο  

Μέσα απ’ τα χάδια σου ξεπλένω ενοχές 

 

Παίζω στα ζάρια, το φως τα σκοτάδια  

Μα η κερκίδα αγαπάει τις κραυγές 

Κι όταν κοιμάται ποτέ δεν θυμάται 

Τι είχε πει και τι κάνει γίνει πάλι χθες 

 

Πίσω απ’ τον τοίχο ακούω τον ήχο 

Σε μια πατρίδα που αγαπάει τις φωνές 

Μα όταν κοιμάται ποτέ δεν θυμάται 

Τι είχε πιει και που είχε πάει πάλι χθες 

 

Ότι έχω φτιάξει πως να το σώσω 

Ψυχή δεν έχω κορμί να δώσω 

Ανάβει κόκκινο χάνω το ρόλο 

Και περιμένω το νέο χρόνο 

 

Στο παραμύθι μου ήσυχα βράδια  

Μόνο στα χάδια σου ξυπνώ φεγγάρια 

Γεμάτη η μνήμη μου με αποκόμματα  

Μόνο στα χάδια σου μυρίζω αρώματα 
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           Το Βρεγμένο Χώμα 

 

Χίλια μυστικά στα μάτια έκρυβες θαρρώ  

Τα φιλιά μου όταν πετούσες άδεια στο γκρεμό 

Και έτρεχαν μετά τα δάκρυα έτρεχα κι εγώ 

Στη σιωπή θεό να φέρω δροσερό νερό  

 

Ένα σου φιλί για αντίο για ευχαριστώ 

Μου άφησες στα χείλη μόνο να κρατώ 

Κι όσο το φιλί κρατούσε ήμουνα εγώ 

Τώρα που έχει ξεθωριάσει χάνομαι με αυτό 

           

Στη βροχή σαν περπατώ και σε ψάχνω ακόμα 

Το άρωμά σου συναντώ στο βρεγμένο χώμα 

Κι όταν πάλι θα βραχώ και πονάει το σώμα 

Το φιλί σου αναζητώ στο στόμα  

 

Στον κακό μου τον καιρό τι να πω πια τώρα 

Αφού παίρνει αν κρατώ τα ακριβά του δώρα 

Κι όταν πέφτω και χτυπώ και αρχίζει μπόρα 

Το άρωμά σου συναντώ στο βρεγμένο χώμα 

 

Ένα σου φιλί για αντίο είναι το μαχαίρι να κοπώ 

Από το παράθυρό σου να ζητάς πίσω ουρανό 

Και αν περνούν οι μέρες μένουν οι παλιές 

Όλος σου ο κόσμος κόλλησε στο χθες 
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    Τα Νησιά του Αξιού 

                

Να τρέχει ο άνεμος να τρέχει να κρυφτεί 

Μέσα στα κόκκινα τα σύννεφα να ζήσει 

Κουράστηκε και φεύγει από ντροπή 

Στο πράσινο η φωνή του έχει σβήσει  

 

Το άρωμά σου θα μυρίζω δεν μπορεί 

Με ένα κορμό στον Αξιό όταν πλέω 

Να έρχεται ο ήλιος να μου δίνει ένα φιλί 

Όταν λυπάμαι για ότι φεύγει να μη κλαίω 

 

Το σώμα σου θα αγγίξω δεν μπορεί 

Ζεστό το χώμα όταν πιάσω 

Να έρχεται ο ήλιος και μαζί του να είσαι εσύ 

Μες τα νησιά του ποταμού να σε αγκαλιάσω 

 

Το Καλοκαίρι βρέχει μια φωτιά  

Μέσα στη νύχτα και ξυπνά το μεσημέρι 

Απ’ τα νερά του ποταμού ένα αστέρι 

Θα κρύβεται στα μάτια μου ξανά 
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Πόσο Φοβάμαι να Πιστέψω 

   

Πέρα απ’ τον κόσμο των σωμάτων 

Υπάρχει λένε μια χώρα εραστών 

Μια χώρα λένε ασυρμάτων 

Κι ελεύθερων μόνο ψυχών 

 

Πέρα απ’ το μαύρο και το άσπρο 

Υπάρχει λένε ο θεός 

Μια χώρα υπάρχει των θαυμάτων 

Που δυνατά χτυπάει με φως  

 

Πόσο φοβάμαι να πιστέψω 

Αυτά να αντέξω τον καιρό 

Όλοι μου λένε για να τρέξω 

Με τη σιωπή να σκεπαστώ 

 

Κι αν πάλι τον καιρό αντέξω 

Τη φόρα που είχα στο μυαλό 

Θα πρέπει να τη βγάλω έξω 

Να κάνω το όνειρο μικρό 

 

Να κάνω βήματα στη σκάλα 

Επάνω κάτω με ρυθμό 

Να κρύβομαι να μη μιλάω 

Μέχρι με χώμα να πλυθώ 
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             Νυχτερίδες 

 

Δεν ζητώ μαξιλάρι για ύπνους γλυκούς 

Μα φωτιά να σου ανάψω τα μάτια 

Δεν ζητώ ένα αστέρι με κρυμμένους θεούς  

Μα εσένα με του αγγέλου τα μάτια 

 

Νυχτερίδες που τις μέρες μου ακούν 

Σε ηλεκτρονικά αρχεία 

Νυχτερίδες που τα βήματά μου ακούν 

Όταν βγαίνω με τραγούδια και βιβλία 

 

Νυχτερίδες που όλο ψάχνουν για να βρουν 

Μυστική  στα λόγια μου τελεία 

Νυχτερίδες που στο μαύρο μόνο ζουν 

Και μοιράζουνε στα δέντρα εξουσία 

 

Δεν ζητώ να μου πεις λέξεις πάλι σοφές 

Να μου φέρεις στο όνειρο φωτισμένα παλάτια 

Ο δραπέτης θα μείνω απ' τους άγριους καιρούς  

Να ζητώ ένα αέρα να μου πλένει τα μάτια 

 

Νυχτερίδες που το αίμα κυνηγούν 

Τα όνειρά μου νύχτα 

Νυχτερίδες που σαν φίλες με κοιτούν 

Μα μου ρίχνουν δίχτυα 

 

Νυχτερίδες που στο φως αιμορραγούν 

Στου ήλιου την  αλήθεια 

Νυχτερίδες στη φωλιά τους θα κλειστούν 

Με του χρόνου τη βοήθεια 
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Τι Είναι Ψέμα και τι Είναι Αλήθεια 

 

Όσες φορές κι αν έφευγαν τα όνειρα 

Επέστρεφε στη σκέψη μου η ίδια αγωνία 

Οι μέρες μου μη έρθουν να με πιούν 

Και με αφήσουνε κορμί σε αχρηστία 

 

Δεν έψαξα φωνή της θάλασσας 

Ούτε έριξα ευχές σε  ποταμό 

Λαχτάρα είχα μόνο να βρεθώ στον Όλυμπο 

Να δω το σπίτι των θεών γυμνό 

 

Τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια 

Τι είναι αγάπη τι είναι συνήθεια 

Να  βρω τον Δία σε ομίχλη πυκνή 

Να τον ρωτήσω αφού θα ξέρει να μου πει 

 

Τι είναι φως και τι σκοτάδι 

Αν το κορμί  στο όνειρο πετάει το βράδυ 

Να  βρω τον Δία σε ψηλή κορυφή 

Να τον ρωτήσω και αλήθεια να μου πει 

 

Όσες φορές περπάτησα τα όνειρα 

Πάντοτε έκλεινα καλά τις πόρτες 

Να μην περάσουν στο μυαλό μου οι βροχές 

Και με χαρίσουν της συνήθειας τις μπότες  

 

Τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια 

Αν η ψυχή ζητάει για να ζει τα παραμύθια 

Αν δεν υπάρχει ο Δίας να μου πει 

Μήπως γνωρίζεις να μου πεις εσύ  
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Μέσα στα Μάτια σου να δω Ανατολή 

 

Ξυπνάω Δευτέρες και μαζεύω τις σφαίρες 

Για να χτυπήσω  μια κάρτα πρωινή 

Και ο ήλιος φεύγει και μένουν οι μέρες 

Να μου θυμίζουν πως πληρώνεται η ζωή 

 

Βγαίνω στο δρόμο σβήνω το χρόνο 

Σβήνω απ’ τη σκέψη πως η κούραση θα βγει 

Αυτό που ζητάω εσύ γνωρίζεις μόνο 

Μέσα στα μάτια σου να δω ανατολή 

 

Γιατί δε χάθηκα μες της ανάγκης τα άδεια μάτια 

Γιατί δεν πήρα με ρωτάς φωνή προσκυνητή 

Να λέω όλα είναι ίδια δεν αλλάζει τίποτα 

Και να αφήνω τη ζωή μου στη σιωπή 

   

Παίρνω ένα δρόμο που δε ξέρω που με βγάζει 

Και δε γνωρίζεις να μου πεις ούτε και εσύ 

Αυτό που ξέρω η ψυχή μου θα γεράσει 

Αν μες τα μάτια σου ο ήλιος δεν θα βγει 

 

Γιατί δεν κρύφτηκα από τον ήλιο και τη νύχτα 

Γιατί δεν έχω μια ήσυχη προβλέψιμη ζωή 

Να λέω δεν πειράζει δεν αλλάζω τίποτα 

Γιατί τα μάτια μου θα έβλεπες  πληγή 
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         Μη μου Μιλάς 

 

Μόλις απλώνει το σκοτάδι το πολύ 

Τρέχουν τα όνειρα να βρουν καινούργιο δρόμο 

Μη μου μιλάς βουτάω εντός 

Να κολυμπήσω στην αλήθεια μόνο 

 

Όταν κοιτάζω τον απέραντο ορίζοντα  

Κάτι ξυπνάει στη ψυχή μου 

Τα βλέπω όλα πάλι ασήμαντα 

Κι ασήμαντη όλη τη ζωή μου 

 

Μη μου μιλάς βουτάω εντός 

Να κολυμπήσω στην αλήθεια μόνος 

Κι αν στην αλήθεια δω πως έχει αγάπης φως 

Παντού αγάπη θα έχει ο νέος δρόμος 

 

Θέλω να ρίξω όλα τα λάθη μου στη θάλασσα  

Να ξεχρεώσω ότι χρωστάω στη ζωή μου 

Να μείνω ελεύθερος με αυτά που διάλεξα 

Και να αγαπήσω πάλι τη φωνή μου  

 

Μη με χτυπάς πονάω πολύ 

Απ’ τις μέρες που τσαλάκωσε ο φόβος  

Οι πεινασμένοι να ’ναι κόκκινοι στρατοί 

Και άρπαγας στον κόσμος τους ο νόμος 
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  Τίποτε Αδύνατο  Όταν το Αγαπάς 

 

Ποτέ ένα ποδήλατο στη λήθη δε πετάς 

Τον άνεμο που γνώρισες μαζί του στα ταξίδια 

Τα μάτια σου που έβαψες με χρώμα να κρατάς 

Να φαίνονται οι εποχές σαν παιδικά παιγνίδια 

 

Τίποτε αδύνατο όταν το αγαπάς 

Τίποτε δεν χάνεται μέσα στο φως αν μένει 

Τίποτε αδύνατο όταν το αγαπάς 

Φτιάχνεις  βουνά και θάλασσες μέσα η ψυχή να μένει  

 

Αχ τα μάτια αγγέλου σαν κοιτώ θεέ μου 

Στο χορό του ανέμου το φιλί ταιριάζει 

Αχ τα μάτια αγγέλου σαν κοιτώ θεέ μου 

Το κορμί μου βράζει για αγκαλιά φωνάζει     

 

Μείνε ακόμη λίγο να χτυπώ το γκρίζο 

Υλικά δεν έχω με φιλιά αντέχω 

Αχ τα μάτια αγγέλου σαν κοιτώ θεέ μου 

Η φωνή μου αλλάζει το θεό φωνάζει     

 

Τίποτε αδύνατο όταν το αγαπάς 

Τίποτε δεν χάνεται μέσα στο φως αν μένει 

Τίποτε αδύνατο όταν το αγαπάς 

Καπνός όταν χρειάζεσαι πάντα από αυτό θα βγαίνει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 83 

Το Σπίτι με τα Όνειρα 

 

Γνώριζα μόνο η βροχή 

Τον ήλιο πως τον στέλνει 

Για να οργώσει ωκεανούς 

Να βρει τον ναυαγό 

 

Πώς να γνωρίζω χρώματα 

Ο ήλιος αν μου φέρνει  

Στην αγκαλιά μου ήσουν μικρός 

Ο ήλιος μου ο γιος 

 

Τα κόκκινα φανάρια μου 

Που πέρασα τους δρόμους 

Στη λήθη τους τα πέταξα  

Μόλις γεννήθηκες 

 

Μα τώρα που μεγάλωσες 

Ο ήλιος μου έχει φέρει 

Και χρώματα και μουσική 

Μα πάνω απ’ όλα φως 

 

Πήρα από σένα εντολή 

Φωνή να βρω και πάλι 

Να βρω καινούργια βήματα 

Να  βρω ανατολή 

 

Θα έρθει η νύχτα να με πιει 

Μα θα διψάσει πάλι  

Στο σπίτι με τα όνειρα 

Θα σβήσει απ' το φως 
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Η Αναπνοή του  Άντρα είναι ο Δρόμος 

 

Κοιτάζω ταξίδια μες το φλιτζάνι  

Να βρω μια ελπίδα  κι όπου με βγάλει  

Περνάω απ’ το δάσος χτυπάει αέρας 

Με άγρια βοή σαν νόμος με απειλεί  

 

Μέσα στο λάθος με ρίχνει το πάθος 

Μα του άντρα η ψυχή θέλει κίνδυνο να ζει 

Μια περιπέτεια χωρίς σωστό ή λάθος 

Να περπατά στα σύννεφα να μη πατά στη γη 

 

Θέλω να παίξω τη ζωή με τους έξω 

Να πάρουν φωτιά  τα μάτια μου ξανά  

Θέλω να τρέξω στη θάλασσα μέσα 

Να κάνω μια βουτιά να βρω ψυχή ξανά 

 

Γεμάτος με δρόμους κοιτάζω τους νόμους  

Των μόνων η φωνή είναι η σιωπή 

Του άντρα ο νόμος θα είναι πάντα ο δρόμος 

Μα του άντρα η σιωπή θα είναι  υποταγή 
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     Άσε με να Ονειρευτώ 

 

Όσο η μέρα μου φωνάζει και χτυπά 

Και τα σκυλιά με κυνηγάνε στα σοκάκια  

Το ουράνιο τόξο θα αργήσει μα θα ’ρθρει 

Και ήλιο θα μου φέρει η βροχή 

 

Όλα τα χρώματα στα μάτια μου θα απλώνει  

Το ουράνιο τόξο αν σκαλώσει κάπου εδώ 

Τα μυστικά του κόσμου στο μπαλκόνι 

Ο ουρανός θα μαρτυράει το πρωινό 

 

Άσε με τώρα με το σώμα σου να παίξω 

Να μη φοβάμαι απ’ τον ψεύτικο βυθό 

Ένας αιχμάλωτος ακόμη μες τη πόλη 

Τον εισβολέα να λατρεύω για θεό 

 

Άσε με τώρα με το σώμα σου να παίξω 

Άσε με να ονειρευτώ 

 

Εγώ τη νύχτα τη φοβάμαι από συνήθεια 

Γιατί παλιά ήμουν το άγνωστο νησί 

Άσε με τώρα με το σώμα σου να παίξω 

Γιατί ο φόβος μου ζητάει να ξαναρθεί 
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 Πίσω από τον Καθρέπτη  

 

Λίγα που δίνει ο καιρός 

Στα μάτια τα κρατάω 

Να τα μοιράζω όπου αγαπώ 

Αντί να τα πετάω 

 

Πόσες φορές άκουσα αυτός 

Στα σύννεφα μιλάει 

Εδώ κοιμήθηκε ο θεός 

Θνητός ήταν και πάει 

 

Πίσω από τον καθρέπτη σας 

Κι απόψε μάτια άδεια 

Το σκοτάδι πυκνό να πέφτει 

Να γεμίζει τα στάδια 

 

Απίθανα τα λόγια σας  

Μα σβήνουν σαν φωτιές 

Ο κόσμο σας αλλάζει  

Όπως οι εποχές 

 

Απίθανα τα όνειρα 

Μα μοιάζουν με βρισιές 

Αλλάζουν χρώματα πολλά  

Και ζουν με προσευχές 

 

Μέσα στα δωμάτια 

Μόνο χιόνι μένει  

Αν σπάσει ο καθρέφτης σας 

Το σκοτάδι μπαίνει 
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Οι Μεθυσμένοι της Κυριακής 

 

Λίγα τραγούδια η δική μου ουτοπία 

Χιλιόμετρα αιώνια που ζητάνε αγκαλιά 

Σαν μεθυσμένοι Κυριακή στη επαρχία  

Που μένουν μονάχοι με ένα λάθος στην καρδιά 

 

Με διόδια τα όνειρα περνάω για χρόνια 

Για να κοιτάζω καλοκαίρια κρυφά 

Για σένα να κάνω χιλιόμετρα αιώνια 

Κι ας πέφτουν στο δρόμο μου χιλιάδες καρφιά 

 

Με διόδια τα όνειρα περνάω για χρόνια 

Για να βρεθώ στη δική σου αγκαλιά 

Για σένα να κάνω χιλιόμετρα αιώνια 

Για να ανάψω τη φωτιά στη καρδιά 

 

Τη νύχτα τα δέντρα μου μοιάζουνε χέρια 

Και μου θυμίζουν τη δική σου αγκαλιά  

Μα τώρα ο χρόνος είναι έρημος δρόμος 

Πέτρες να ρίχνει στο όνειρο κι αυτό να πονά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 88 

Η Ασημένια Ομίχλη 

 

Μια νεράιδα λένε οι μύθοι  

Σε μια Πρέσπα έχει φωλιά 

Πέτρες στα σύννεφα πετάει 

Σαν η αγάπη ξαγρυπνά 

 

Μαζεύει αστέρια απ’ το κύμα 

Στην αγκαλιά της τα κρατά 

Τα σφίγγει με τα δυο της  χέρια 

Σαν να ’τανε μικρά παιδιά 

 

Κι όταν η θλίψη τη ζυγώνει 

Παίρνει το χιόνι αγκαλιά 

Και ο χειμώνας τη θυμώνει 

Που του πληγώνει την καρδιά 

 

Στην ασημένια την ομίχλη 

Πάνω στο κύμα περπατά 

Χορεύει κάτω από τα αστέρια 

Χορεύει, χάνεται, πετά 

 

Στην ασημένια την ομίχλη 

Γέλια ακούγονται συχνά 

Μια νεράιδα χίλια χρόνια 

Πέτρες γεμίζει την καρδιά 

 

Τον έρωτά της μυστικό κρατάει 

Μα πάντα η αγάπη θα πονά 

Μια νεράιδα χρόνια  τώρα τραγουδάει 

Νύχτα που ο έρωτας χτυπά 

          

Κι όταν στα σύννεφα μακριά πετάει 

Βλέπει τον έρωτα στον Όλυμπο ξανά 

Ένα θεό που μόνο ξέρει να ξεχνάει 

Μα αυτή του στέλνει τα κρυφά φιλιά  
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         Άγριο νερό 

 

Πάρε βροχή να πιεις κερνώ   

Βάλ’ το σταυρό σου στο λαιμό 

Μήπως και γίνεις η αγάπη μόνη σου 

 

Πάρε φωτιά από κεραυνό  

Βάλ’ τη στο σώμα να καώ 

Ψάξε ένα τρόπο να μην είμαι το τιμόνι σου 

 

Πώς να περάσω ποταμό 

Άγριο νερό θα τρέχει απ’ το σώμα σου 

Πώς να σωθώ στην παγωνιά 

Θα μαρμαρώσω πάλι στο χειμώνα σου 

 

Πώς να ανέβω το βουνό 

Χιόνι θα πέφτει απ’ τα μάτια σου 

Θα με κοιτάς σαν καύσιμο υλικό 

Σαν ξύλο να ζεστάνεις τα κομμάτια σου 

 

Βγάλ’ το σταυρό σου απ’ το λαιμό 

Δώσ’ τον για δώρο στο θεό 

Μήπως και ακούσει τη συγνώμη σου 
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Πάντα Ψέματα Λες 

 

Πάρε ανάσα και πες 

Δεν τελειώνουν τα όνειρα 

Πάντα ψέματα λες 

 

Πάρε ανάσα και πες 

Μόνο δίχως φιλί 

Θα ερημώσει η ζωή 

Άσε τις ενοχές 

Και από λίγες ρωγμές  

Μη μετράς γρατσουνιές 

           

Πάρε σώμα και πιές 

Γιατί είναι οι ώρες ζωές  

Πάρε ανάσα και πες 

Δεν αρχίζω τα όνειρα  

Με σημαίες παλιές 

 

Κι όταν μείνεις γυμνή 

Στης ζωής τη σκηνή 

Πάρε ανάσα και πες 

Δεν τελειώνουν τα όνειρα  

Τώρα αρχίζουν για δες 

 

Πάρε φόρα και βρες 

Μες το δρόμο φωνές 

Δεν τελειώνουν τα όνειρα  

Τώρα αρχίζουν να λες 

 

Πάρε ένα κρασί 

Μέθυσε τις στιγμές 

Ένα σύννεφο κόκκινο 

Περιμένει για δες 
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   Η Μόνη Αλήθεια 

 

Έχεις τα μάτια σου κλειστά 

Το μέλλον να μη βλέπεις 

Το γέρο φόβο προσκυνάς  

Τη μοναξιά θεά 

 

Ακούς της νύχτας τη φωνή 

Μα εσύ φωνή δεν έχεις 

Η μόνη αλήθεια που είπες χθες 

Η αγάπη έχει φωτιά 

 

Ποτέ δεν είναι μόνος ο μεγάλος φόβος  

Εσύ τον φωνάζεις, τον φροντίζεις και τον ζεις 

Ποτέ δεν είναι μόνος ο μεγάλος φόβος  

Με την ψυχή σου εσύ τον συντηρείς 

 

Βλέπεις στη μέρα τις ζωές 

Σωστά τις αντιγράφεις 

Μα σε χτυπάνε ξαφνικά 

Οι αλήθειες σαν ξυπνάς 

 

Σε πόλεις που είναι αμαρτωλές 

Αλήθειες μη γυρεύεις  

Η μόνη αλήθεια που είχες χθες 

Η πέτρα της καρδιάς 
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Το Σπίτι μου τώρα είναι Νησί 

 

Πήγα στο χωριό που έχει βυθιστεί 

Μέσα στο νερό απ’ τον πολιτισμό 

Μπήκα στην εκκλησιά που είχα βαπτιστεί 

Πήρα ένα σταυρό λίγο πριν πνιγώ 

 

Το σπίτι μου τώρα είναι νησί 

Στη λίμνη κι όλο βουλιάζει 

Μια ευκαιρία για κάποιους χρυσή 

Να σβήσουν τις μνήμες στο αγιάζι 

 

Το σπίτι μου τώρα είναι νησί  

Και ψάρια γυρίζουν στους δρόμους 

Είναι υπέροχη αυτή η εποχή 

Η μνήμη να είναι τελείως σβηστή 

 

Πήγα στο χωριό κι όλα είχαν χαθεί 

Στα νερά τα χρόνια 

Μόνο οι φωνές που άκουγα παιδί 

Μείνανε αιώνια 

 

Έχω το σταυρό σε τόπους μακρινούς 

Σε πόλεις που έχουν σκόνη 

Μα όλο μου ζητά αέρα απ΄ το βορρά 

Η μοναξιά σκοτώνει 
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 Γιατί Πολέμησες Παππού 

 

Μη με τραβάς πάλι απ’ χέρι 

Θέλω να μείνω μια νύχτα μοναχός 

Τα παραμύθια να ξυπνήσουν 

Μόλις ανάψω πάλι φως 

 

Γιατί πολέμησες παππού μέσα στα κρύα 

Ο Εφιάλτης πάντα θα υπάρχει στη γωνία 

Δρόμο να δείξει στον εχθρό για να περάσει 

Σφαίρα να ρίξει και τα μάτια μου να σπάσει 

 

Γιατί πολέμησες παππού μέσα στα κρύα 

Τώρα τα πράγματα αλλάξαν στην πορεία 

Μη με κοιτάς από ψηλά με απορία 

Κοίτα για ποιους πολέμησες στην Αλβανία 

 

Μη μου μιλάς σαν να είμαι ξένος 

Γιατί είμαι ο ίδιος συνεχώς 

Εγώ πατρίδες δεν  αλλάζω 

Να έχω τις μέρες μου στο φως 
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Μια Μικρή Προσευχή στην Αγάπη 

                                                           

Κόρνες που ουρλιάζουν και χτυπάνε το κορμί 

Κουρασμένα μάτια από ανάσες το πρωί 

Νύχτωσε και φεύγει σαν γριά η Κυριακή 

Νύχτωσε κι ακόμη είναι η άνοιξη  μισή 

 

Έφτασε η Δευτέρα να είναι ίδια και αυτή 

Κι έξω ακόμη η άνοιξη μα μέσα μου αργεί 

Άφησα σφραγίδες στο γραφείο και χαρτιά 

Βγήκα να ακούσω μουσική με ακουστικά 

 

Μια μικρή προσευχή στην αγάπη θα πω 

Πριν πιαστώ στης συνήθειας τα μεγάλα τα δίχτυα 

Μια μικρή προσευχή στην αγάπη θα πω 

Να ξεφύγει η ζωή απ’ τη μαύρη τη νύχτα 

 

Σαν παγιδευμένος που έχει σπάσει η κλειδαριά 

Σε χαρτιά ριγμένος σε βαριά λογισμικά 

Άφησα σφραγίδες στο γραφείο και χαρτιά 

Είπα να μιλήσω με τον άνεμο ξανά 
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       13 Γενάρη Σάββατο 

 

Την ώρα που με χτύπησε αυτοκίνητο 

Θαρρώ πως άκουσα φωνή να περιμένω 

Μια βόλτα θα έκανε η ψυχή να δει  

Το σώμα μου στην άσφαλτο πεσμένο 

 

Νομίζω κρύωσε πολύ κι αυτή 

Και βιάστηκε στο σώμα να γυρίσει 

Και εντολή μου έδωσε η φωνή 

Να σηκωθώ σε ένα λεπτό γιατί η ψυχή θα σβήσει 

 

Δέκα τρεις  Γενάρη Σάββατο 

Το σώμα μου στην άσφαλτο ριγμένο 

Να πηγαίνω το ταξίδι για το αθάνατο 

Να φωνάζει η ψυχή μου εδώ μένω 

 

Δέκα τρεις  Γενάρη Σάββατο 

Το μηχανάκι με το αίμα μου βαμμένο 

Να πηγαίνω χέρι-χέρι με το θάνατο 

Να φωνάζει η ψυχή μου εδώ μένω 

 

Θυμάμαι γέλασα πολύ ενώ πονούσα 

Γιατί είχα πάλι σηκωθεί και περπατούσα 

Πέρασε ο ήλιος να με δει να εξηγήσει  

Τη βόλτα που έκανε η ψυχή και είχε γυρίσει 
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Οι Στέγες τις Φωτιάς 

 

Το πλοίο που δεν πρόσεχε 

Σε βράχους βρήκε νύχτα 

Και η θάλασσα το τσάκισε 

Σε μια μόνο στιγμή 

 

Και ο κήπος των ονείρων μας 

Που αέρας ήταν κρύος  

Σε μια μπόρα σκόρπισε  

Και χάθηκε στη γη 

 

Στις στέγες τις φωτιάς 

Πώς να έρθει η αγάπη 

Στις φλόγες θα καεί 

Θα μοιάζει με αυταπάτη 

 

Στις πόλεις τις ψευτιάς 

Πώς να έρθει ο θεός 

Τα όνειρα θα βρει 

Να καίγονται στο φως 

 

Πετάνε ενοχές 

Στο πλήθος οι αστοί 

Θεάματα φτηνά 

Που καίνε τα μυαλά  

 

Στις στέγες τις φωτιάς 

Που είμαι εγώ κι εσύ 

Θέλω να μου μιλάς 

Μήπως κάτι σωθεί 
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              Ο Μικρός Ψεύτης 

 

Μακριά ρίχνω στη θάλασσα χάρτινα καραβάκια  

Για να ρωτήσω τον μικρό και ψεύτη εαυτό μου 

Πως γίνεται στις προσευχές να βρω τα μυστικά μου 

Πως φεύγουνε οι ενοχές και κρύβονται στην άμμο 

 

Σε ένα δωμάτιο προσπαθώ το χρόνο να κλειδώσω 

Μα σαν δρομέας αόρατος χάνεται στον αέρα  

Και είναι αδύνατο κανείς ποτέ να τον κλειδώσει 

Αφού χτυπάει στα κρυφά και χάνεται σαν σφαίρα 

 

Μακριά πετούν τα σύννεφα μακριά τα λίγα αστέρια 

Γι’ αυτό πετάω στον ουρανό τα άσπρα περιστέρια 

Γι’ αυτό χαρίζω όσα μπορώ και μένω με άδεια χέρια 

Για να με γράψει ο θεός σε καθαρά  τεφτέρια 

 

Κάποιο κοχύλι ίσως βρω στην άμμο μεσημέρι 

Να ακούω στο δρόμο κύματα από ένα καλοκαίρι 

Κι έτσι στο σώμα μου ίσως βρω ένα φιλί το βράδυ 

Που έφυγε απ’ τον ύπνο σου και με έβαλε σημάδι 
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  Το Αόρατο Λάσο  

 

Πυκνή ομίχλη στην πόλη   

Σύννεφα άσπρα η σκεπή 

Ψάχνω στο δρόμο συγνώμη  

Φίλους παλιούς στο χαρτί 

 

Φωνές αφήνουν σημάδια  

Πέτρες χτυπάνε με οργή 

Κάποιοι μαλώνουν με  γάτες 

Ποιος θα αρπάξει ψωμί      

 

Βρίσκω στο δρόμο αγάπες 

Που έχουν βαμμένο μαλλί 

Κρύβομαι μες τους διαβάτες 

Πριν με τρομάξει η αλλαγή 

 

Κλείνω τη νύχτα και  βγαίνω 

Στου ήλιου το κίτρινο μάτι 

Να ρίξω πάλι το λάσο 

Το αδύνατο για να πιάσω 

 

Το φόβο εγώ τον γνωρίζω 

Απ’ το ογδόντα και κάτι 

Όταν στον πράσινο ήλιο 

Είδα το όνειρο λίγο 

 

Με ένα φακό σημαδεύω 

Μες στη σιωπή όταν μένω 

Κι ακούω φωνές του πατέρα: 

Μαύρο σκοτάδι εδώ πέρα 

 

Βλέπω το φαύλο σπασμένο 

Όπου χτυπά η αγάπη 

Βάζω  το γκρίζο σε κύκλο 

Με ένα φιλί ήλιο δείχνω 
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   Για Μαξιλάρι ένα Σύννεφο  

 

Εσύ να  φέρνεις μαξιλάρι ένα σύννεφο 

Να πρασινίζει  το φεγγάρι στο σκοτάδι  

Κι εγώ λιβάδι μαγικό μα όχι  αδύνατο 

Όταν θα φεύγει η βάρκα άδεια για τον Άδη 

  

Στον ουρανό πια το φεγγάρι να είναι ασήμαντο 

Όταν τα χείλη σου αγγίζω φως να γίνω 

Όταν η αύρα σου με διώχνει απ’ το λίγο 

Χτυπάω το φόβο μου βρίσκω νερό και πίνω 

  

Εσύ να  φέρνεις μαξιλάρι ένα σύννεφο 

Να μείνω εδώ πολύ να προσπαθήσω 

Να σκάψω χώμα και τις ήττες να αφήσω 

Τη μάχη μου να δώσω να κερδίσω  

  

Εσύ να  φέρνεις μαξιλάρι ένα σύννεφο 

Από τον κόσμο μου να ρίξεις κι άλλο σύνορο 

Να βλέπω απ’ τα μάτια σου ελεύθερο ουρανό 

Και απ’ το χώμα στήριγμα να βρω να σηκωθώ 

  

Μα αυτόν το κήπο που είδες πρώτη σε άλλο σύννεφο 

Μη τον αγγίξεις το αστέρι θα σε πάρει 

Και με αφήσεις πίσω μόνο μου και ασήμαντο 

Να περιμένω τον βαρκάρη να με πάρει 
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          Η Συμμορία 

 

Πίσω τον χρόνο να γυρίσεις σου ζητάω 

Σε μια παρέα γειτονιάς θέλω να πάω 

Στα όνειρά μου πέτρες  να πετάω 

Της μοναξιάς τα τζάμια να τα σπάω 

 

Μικρά κορμιά που έκρυβαν άγρια αγόρια 

Φορούσανε κασκόλ και πανωφόρια 

Την πείνα τους χορταίναν απ' τα χνώτα 

Ήταν τα βήματά τους στη ζωή τα πρώτα 

 

Πίσω το χρόνο να γυρίσεις σου ζητάω 

Σε συμμορία του απογεύματος να πάω 

Μη μου χαλάσεις το όνειρό μου δεν γελάω 

Σε συμμορία του απογεύματος να πάω 

 

Σε μια παρέα γειτονιάς που έγινε μύθος 

Χτυπούσα και χανόμουν ως συνήθως 

Τον ουρανό σημάδευα στο στήθος 

Χαλούσε η σφεντόνα ως συνήθως 

 

Στα όνειρά μου πέτρες θα πετάω 

Της μοναξιάς τα τζάμια να σου σπάω 

Μη με  ξυπνήσεις να με αφήσεις στο ζητάω 

Σε συμμορία του απογεύματος να πάω 
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Ένα Παράθυρο να Βλέπουνε οι Μέρες 

 

Έχω στα μάτια μου τα χείλη σου και τρέχω 

Μέσα στον άνεμο την αύρα σου ζητώ 

Σταγόνα  μες το ψέμα μου να σε έχω 

Αναπνοή στον άγριο τον καιρό  

 

Ένα φιλί σου ψάχνω για να αντέχω 

Ξυπνώ τον άνεμο που βρίσκεσαι ρωτώ  

Στην αγκαλιά σου μια Άνοιξη αν δω 

Εμένα ίσως βρω και ας μη σε έχω 

 

Χτυπώ το σύννεφο  να πέσουν οι ευχές  

Να σου γεμίσω μια βάρκα με αυτές 

Κάτω απ’ τον ψεύτη ουρανό  με προσευχές 

Φτιάχνω μια θάλασσα  ταξίδι  για να έχω   

 

Έχω στα χείλη μου εκείνο το φιλί 

Που διώχνει τη σκουριά κι όλες τις ξέρες 

Σταγόνα  μες το ψέμα μου  εσύ 

Ένα παράθυρο να βλέπουνε οι μέρες 
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            Γυάλινο Άστρο 

 

Τα μάτια που ψάχνω η πόλη τα κρύβει 

Η μέρα μου πέφτει και με γύψο είναι εδώ 

Ψυχή ζητάει να περπατήσει 

Μα αυτή αν δώσω θα τελειώσω κι εγώ 

 

Ψυχή  μου άγρια αιώνια στη γωνία 

Σε  έχω πετάξει σαν χαρτί στον ουρανό 

Σε έχω αφήσει σε αγωνία 

Να βρω τα μάτια που ξυπνάνε το θεό 

 

Μπήκα στο μαύρο να βρω το άστρο 

Που φέρνει αιώνια  φώτα στη ζωή 

Μου είπες όμως να το πετάξω 

Γιατί η αλήθεια του ζαλίζει σαν κρασί 

 

Μπήκα στο μαύρο να σε αλλάξω 

Να το χτυπήσω και μακριά να σκορπιστεί 

Βρήκα τα χρώματα για να το βάψω 

Μα δεν βοήθησε κανείς ούτε κι εσύ 

 

Δεν με πειράζει αν θα κοιτάζεις 

Τη μοναξιά που έστειλε η ζωή 

Θα ήθελα όμως να μου φωνάξεις 

Το γυάλινο το άστρο να κρυφτεί 

 

Έχω αφήσει σε μια γωνία 

Φωτογραφία από την άλλη μου ζωή 

Το σώμα μου ξένο με την ίδια αγωνία 

Διψάει και πάλι για εκείνο το φιλί 
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       Τα Μάτια της Καρδιάς 

 

Ο ήλιος μόλις δύσει τα αστέρια θα ξυπνήσουν  

Και δρόμο θα σου δείξουν για να πας 

Απ’ τα μεγάλα λόγια σε χαμηλά υπόγεια 

Εκεί που αναπνέουν οι αλήθειες της καρδιάς 

 

Απ’ τα μεγάλα λόγια σε αληθινά μεγάλα 

Εκεί που θα έχεις λίγα να αγαπάς 

Εκεί που δεν ζητάνε τις ψυχές ρολόγια 

Εκεί που αναπνέουν οι αλήθειες της καρδιάς 

 

Στον άνεμο να τρέχεις να μπορείς να αντέχεις  

Μικρές επαναστάσεις τη στάση να περνάς  

Του καιρού τα ζάρια να παίζεις και να αντέχεις 

Μικρές επαναστάσεις να ζεις και να γελάς 

 

Ακόμα κι όταν χάνεις την ψυχή μη χάνεις 

Γιατί θα μείνεις πίσω να κοιτάς 

Ο κύκλος όταν κλείνει κάπου η ζωή θα μείνει 

Τα μάτια θα στη δείξουν της καρδιάς 
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       Ο Χάρτης 

 

Αφήνω αγάπες μου μόνες 

Τραβώ ανοιχτά για να βγω 

Να βρω τα νησιά τα κρυμμένα  

Τον ήλιο ένα φίλο παλιό 

 

Μιλάω στο κύμα χαμένος  

Κι αυτό με ρωτά με βοή  

Τα χρόνια πως γίνανε ξένα  

Μα απάντηση δίνω σιωπή 

 

Οι γλάροι κοντά μου πετάνε  

Φωνάζουν να στρίψω ξανά 

Ανοίγουν τον χάρτη και φεύγουν  

Πετάνε τις σκέψεις μακριά 

 

Τα άφησα όλα  και να ’μαι  

Στη θάλασσα για μια βουτιά 

Βαθειά στο βυθό και εντός μου  

Σε αυτό που ονομάζω το φως μου 

 

Τα άφησα όλα για να ’μαι  

Σε μένα λιγάκι καλά 

Συγνώμη να πω μόνο εντός μου 

Να βρω το διακόπτη στο φως μου 

 

Νυχτώνει και ακόμη στις ξέρες  

Νομίζω πως είμαι κοντά 

Κοιτάζω τον χάρτη σαν ψέμα  

Γαλάζιος αέρας φυσά  
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    Στον Ασύρματό σου Κόσμο 

 

Στην ανάσα μου ζεσταίνω λόγια συνωμοτικά 

Γιατί θέλω την αγάπη μου να βλέπω  

Και τον ήλιο να θυμώνει όταν έχει συννεφιά 

Να μου ρίχνει λίγη σκόνη αν δεν προσέχω  

 

Στα μεγάλα μου τα σχέδια τα κορμιά έχω γυμνά  

Που με  χρώματα ελπίζω να τα ντύσω  

Και ο αέρας που φυσάει μου αφήνει σιγουριά 

Μες τα μάτια σου να βλέπω να πατήσω 

 

Στον ασύρματό μου κόσμο είναι ο φόβος μια σκιά 

Μόνο ο χρόνος είναι τέρας που με τρώει  

Μα εγώ είμαι πατέρας με μωρό στην αγκαλιά 

Το πρωί  κάθε Δευτέρας δείκτης είμαι  σε ρολόι 

 

Στον ασύρματό μου κόσμο κάποιος μέσα μου μιλά 

Και με βγάζει απ’ τη νύχτα σαν πατέρας  

Πριν σε αυτή γίνω κι εγώ μηχανή που αγαπά 

Καυσαέρια  και φωνές μιας πόλης τέρας  

 

Στα μεγάλα σου τα μάτια βλέπω χρώματα νωπά 

Κι έναν ήλιο που ζυγώνει και κοιτάζω  

Σαν μητέρα με αγκαλιάζεις το κορμί φεύγει ψηλά 

Τον ασύρματό σου κόσμο όταν θαυμάζω 
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Μάθε να Πετάς Τώρα που Όλοι Πέφτουν 

 

Θα σε τρυπήσουν με τα αγκάθια τους το σώμα 

Μα απ’ το κορμί σου δεν θα τρέξει στάλα αίμα 

Θα βγαίνει απ’ τα μάτια σου μια δυνατή φωνή 

Και θα χορεύει ελεύθερη στον καθαρό αέρα 

 

Μάθε να πετάς τώρα που όλοι πέφτουν 

Μάθε και στις σφαίρες  τους λουλούδια να πετάς 

Μάθε να μιλάς σε αυτούς με τη σιωπή σου 

Τα αστέρια σου στους φράχτες σαν κοιτάς 

 

Μάθε να πετάς τώρα που όλοι πέφτουν 

Μάθε να μιλάς αφού όλα σιωπούν 

Μάθε να αγαπάς αυτά που δίπλα μένουν 

Μάθε να ζητάς το δίκιο όταν μιλάς 

 

Μάθε να λες όχι σε αυτό που όλο μιλάει 

Μάθε να λες ναι στον έρωτα νικάει 

Μάθε να λες όχι στο ισχυρό για να πονά 

Μάθε να αγαπάς να πάνε όλα καλά 

 

Θα σε χτυπήσουν με τα ψεύτικα τα λόγια 

Μα απ’ σένα δεν θα πάρουν καμιά σφαίρα 

Θα φαίνεται στα μάτια σου μια καθαρή ψυχή 

Και θα χορεύει ελεύθερη στον καθαρό αέρα 

 

Μάθε να πετάς στα σύννεφα κι ας πέφτουν 

Μάθε να λες σήκω στο αδύνατο να προχωρά 

Μάθε πως αν φεύγεις η ήττα σου θα μένει 

Άνοιξε παράθυρο στον ήλιο να περνά 
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  Ερωτευμένος ή Αιχμάλωτος 

 

Πώς να μυρίσω το πρωί της άνοιξης αναπνοή 

Πώς να μυρίσω το βρεγμένο χώμα  

Θυμάμαι λόγια που είχα βρει:  

Να ανθίσει κάποτε η ψυχή δεν φτάνει μόνο σώμα  

   

Πώς να αλλάξω την ψυχή  

Κόβει ο καιρός το σώμα  

Πως να γνωρίσω το φιλί  

Ανατολή δεν έχω ακόμα 

 

Ερωτευμένος ή αιχμάλωτος 

Σκοτάδι ή ελευθερία 

Να σηκωθώ είναι καιρός 

Είναι η μόνη ευκαιρία 

 

Αφού τα πάντα στη ζωή 

Η γη θα τα στηρίζει 

Είναι ασέβεια για τη γη 

Άνθρωπος να τη βρίζει 

 

Ερωτευμένος ή αιχμάλωτος 

Σκοτάδι ή ελευθερία 

Ζητάω από  'σένα να μου πεις 

Τη λέξη την αγία 

 

Πώς να αλλάξω την φωνή 

Να αρχίσω άλλα σχέδια 

Είναι πατρίδα μου η γη 

Σκεπή μου τα αστέρια  
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       Σαν Πειρατής 

 

 Στον κήπο αν θα μπεις της σιωπής 

Δεν θα ’σαι μόνος 

Αέρας θα φυσά από το πρωί 

Φωνές θα φέρνει δίπλα σου ο δρόμος 

 

Στο πλοίο της φυγής όταν θα μπεις 

Δεν θα ‘σαι μόνος 

Εσύ κι απέναντί σου καθιστός 

Θα  σου γελάει ο χρόνος 

            

Ότι άφησες στο χθες 

Εσένα θα κοιτάει 

Και μες στις σιωπές 

Μια πέτρα θα πετάει 

 

Ότι άφησες στο χθες 

Τα λύτρα θα ζητάει 

Να δώσεις άμα θες 

Μακριά σου για να πάει 

 

Σε ’να λιμάνι αν θα μπεις σαν πειρατής 

Με  ‘να καράβι σάπιο της γραμμής 

Μια ταυτότητα θα ψάχνεις για να βρεις 

Αν θα πληρώσεις λύτρα το μπορείς… 
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      Το Φιλί της Δευτέρας          
    (στίχοι από το ομότιτλο μυθιστόρημα) 

 

Δεν μπορώ να κρυφτώ απ’ του χρόνου τη σκόνη 

Το φευγιό μου μια σφαίρα στο δικό σου το σώμα 

Στο Κιλκίς να γυρίζεις μαύρα ρούχα και μόνη 

Ξέρω σου ‘χω  αφήσει της αγάπης το αίμα 

 

Έπιασα τον εαυτό μου βρήκα επαφή 

Τον ακούω κάθε βράδυ να μονολογεί 

Μια συγνώμη ξέρω όμως τώρα δεν αρκεί 

Σκαλισμένη η αγάπη σε ‘να δέντρο πώς να ζει                         

                           

Το φιλί σου μιας Δευτέρας έχω θυμηθεί 

Στο μυαλό μου ετοιμάζω επιστροφή 

Ένα μυστικό ταξίδι τέλος ή αρχή 

Που θα αλλάξει μια για πάντα τη ζωή 

 

Δεν μπορώ να κρυφτώ απ’ του χρόνου τη σκόνη 

Να είμαι εκεί μια φωνή μυστική με διατάζει  

Στη Δοϊράνη θα πιω το νερό που με αλλάζει   

H στιγμή Αρετή με τρομάζει 
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Το Ποτήρι με τις Κόκκινες Μέρες 

 

Ανοίγει ο φόβος το καλάθι του για σένα 

Μια οθόνη σε διατάζει: Σιωπή 

Και ο χρόνος πίνει το ποτήρι μου για μένα 

Και η φωνή του είναι όλο απειλή 

 

Αν θα πετάξω μια πέτρα μες το κύμα 

Πολλοί θα πούνε ο δειλός χτυπά νερά 

Τον ύπνο όμως έβαλα όπως παλιά σημάδι 

Ένα ποτήρι με τις κόκκινές μου μέρες που γελά 

 

Ένα φιλί σου άφησα στην πέτρα 

Για να το πάρεις για συγνώμη ή ενοχή 

Να το φοράς σε κάποια βράδια αντί για μπέρτα 

Να μη σε αγγίζουν οι σταγόνες στη βροχή 

 

Ένα κρασί σου άφησα στην πόρτα 

Για να το πιεις μέχρι να κάψεις το κορμί 

Να μου μιλάς ως το πρωί με  άγρια χάδια 

Να μου ζεστάνεις έστω λίγο την ψυχή 

 

Αν θα κρυφτώ σε μια σκιά και γίνω βράχος 

Πριν με αρπάξουνε τα μαύρα τα πουλιά  

Πάρε τα χρώματα που άφησα στην πέτρα 

Βάψε έναν ήλιο και άφησέ τον να πετά  
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Να Λέω Ακόμη σε Αγαπώ 

 

Ο δρόμος που σχεδίασες 

Σε ένα χαρτί να τρέξω 

Έχει επάνω  

Μια πυξίδα μη χαθώ 

 

Να βρω ένα κόλπο  

Πως να σβήνω το θυμό μου 

Να θυμηθώ  μου λες πως έπαιζα  

Μικρός πάλι κρυφτό 

 

Τα κόκκινα τα σύννεφα  

Να σβήσω απ’ το μυαλό μου 

Πριν βγάλω απ’ τα μάτια μου  

Φωτιά με αυτή καώ κι εγώ 

 

Πριν ρίξω βάρος στα φτερά  

Ενός παιδιού μέσα του πόνο 

Τώρα που σπάει το αυγό  

Και βγαίνει το ερπετό 

 

Ρίχνω τον φράχτη καθαρίζω  

Όλα τα μαύρα απ’ την καρδιά 

Οι λάσπες που έπεσαν στα μάτια  

Να φύγουν σαν πλυθούν ξανά 

 

Κι έτσι θυμώνω και τις πέτρες βγάζω 

Από τον κόσμο μου μακριά 

Σπίτι δουλειά κι αφωνία  

Χέρια που χτίζουν τη καρδιά 

 

Μη λες πως χάνω αφού όλο δίνω  

Ενώ μαζεύουν  χρήματα οι πολλοί 

Στη ανηφόρα μου σκοτώνω 

Το άγριο που έχω στη ψυχή 
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Και βρίσκω άστρα πάλι μόνο 

Το μαύρο μου έχει κρυφτεί 

Να δίνω δύναμη και ρόλο 

Στο αδύναμο λίγη φωνή 

 

Μη λες θυμώνεις που όλο χάνω  

Ενώ κερδίζω ένα κομμάτι εαυτό 

Για να μπορώ να σε κοιτάζω  

Να λέω ακόμη σε αγαπώ            
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Τα Μυστικά Ταξίδια 

 

Πάλι μακριά στο άγνωστο 

Ο άνεμος με στέλνει 

Φέρνει βροχή για να με πιει  

Μα αυτή μόνο με δέρνει 

 

Κάποιες βραδιές του έχω πει 

Λίγη δροσιά να φέρνει 

Να σταματήσει να χτυπά 

Και σένα να μου στέλνει 

    

Απ’ το κορμί σου η φωνή 

Τον δρόμο να μου δίνει 

Για να μπορέσω να ντυθώ 

Στη χώρα που με γδύνει 

 

Να μου μιλά σαν να είσαι εδώ 

Κι ένα φιλί να στέλνει 

Το σώμα μου να ξεδιψά 

Τα ψέματα να παίρνει 

 

Σαν το γατί με γρατζουνά 

Η νύχτα και με γδέρνει 

Βήματα φέρνει και απειλές 

Μα το πρωί τις παίρνει 

 

Μες τη ζωή μου διαδρομές 

Στα μυστικά ταξίδια 

Ο στίχος μου να πολεμά 

Του χάρου τα παιγνίδια 
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     Ο Επόμενος Στόχος 

 

Βαριά τα πόδια μου τη νύχτα  

Όταν στο πάτωμα θα δω λίγα αποκόμματα 

Παλιά ταξίδια που είχαν πέσει από βιβλίο 

Και είχαν αφήσει στις αγάπες μου αντίο 

 

Φίλοι που έρχονται στον ύπνο μου τα σπάνε  

Βγάζουν το κάδρο της συνήθειας απ’ τον τοίχο  

Σπάνε ότι σπάζεται τη νύχτα δίχως ήχο 

Και ύστερα κάθονται με γέλια και κοιτάνε 

 

Το φάρμακο ζητάω να βγω απ’ την παγίδα 

Από αυτή την έρημο που λέγεται πατρίδα 

Κι αν κάνω πως δεν ξέρω τη συνταγή την είδα 

Και είναι μόνο ο έρωτας γιατρειά στην καταιγίδα 

 

Είναι τα λόγια μου μέσα στη σκόνη 

Όταν φοβάμαι να πλυθώ με ένα όνειρο 

Σαν καταρράκτης πάντα ο ήχος μου θυμώνει 

Αν δεν βρεθώ σε έναν στόχο τον επόμενο 

 

Ρολόι ο κλέφτης της ζωής μου και την θέλει 

Σε κομπολόι σαν μια χάντρα να την κλείσει  

Σε μονοπάτια της ανάγκης να την χτίσει 

Για να φοβάμαι να κοιτάξω το όνειρο 
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Σ’ Ένα Παραμύθι να Βρεθούμε Μόνοι             

 

Πέρα απ’ τη φωτιά η νύχτα μόνη 

Μέσα στη σιωπή μια άγρια δύση  

Ίχνη που ο χρόνος έχει σβήσει 

Πάλι μες του άνεμου την πόλη 

 

Σ’ ένα παραμύθι που ο θεός κρυώνει 

Μήπως καταφέρω κάτι να αλλάξω 

Βρήκα λίγα όνειρα για να τα κάψω 

Σκότωσα το φόβο μου για να πετάξω 

                            

Μήπως καταφέρω πάλι να πετάξω 

Βρήκα λίγη δύναμη φτερά να φτιάξω 

Σ’ ένα παραμύθι να βρεθούμε μόνοι 

Σκότωσα το φόβο μου για να πετάξω 

 

Πριν σκορπίσει η νύχτα όλα της τα αστέρια         

Βρήκα λίγα όνειρα να αντιγράψω 

Σκότωσα το φόβο μου για να πετάξω              

Σ’ ένα παραμύθι να βρεθούμε μόνοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 116 

  Να Σβήσουμε τα Ψέματα  

 

Θα έσπαγα τα κάγκελα να βγεις 

Αν  μου έλεγες πως η ζωή είναι ωραία 

Να πιεις ένα ποτό και ήλιο να δεις 

Να σβήσουμε τα ψέματα παρέα 

 

Τα λίγα απ’ το βιός σου ένα πρωί  

Οι τράπεζες τα κοίταζαν ωραία 

Τη λεία τους αρπάξανε μαζί  

Κι  ξένη είσαι πλέον και η μοιραία  

 

Πως είμαι δρόμος 

Στη γειτονιά  αυτό γνωρίσουν οι γνωστοί 

Μα είμαι μόνος 

Στο περιστέρι που αν στείλεις και χαθεί  

Πως είμαι δρόμος 

Μα είμαι μόνος και περιμένω ένα μήνυμα να ’ρθεί 

Τελειώνει ο χρόνος 

 

Σου στέλνω  ένα  βότανο να  πιεις 

Να βρεις παλιές αναπνοές που ήταν ωραία 

Φιλί οι φύλακες δεν με άφησαν γιατί 

Μπορεί να ήτανε αυτή η στιγμή μοιραία 

 

Περίμενα φωνή λίγο να βρεις 

Στο πρόσωπο τα μάτια σου να βάλεις 

Να σβήσουμε τα ψέματα να πεις 

Δεν τέλειωσα θα σηκωθώ ωραία 
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     Τα Σιδερένια Πουλιά 

              

Κάπου μακριά στου Αιγαίου τον χάρτη  

Τη μοναξιά  στου χειμώνα το φράχτη 

Θα της μιλάς και θα ακούει βουβή  

 

Μια φωνή απ’ τον ήλιο που θα ’ρθει 

Τα σιδερένια πουλιά θα έχουν πάρτι 

Πάλι καπνό στο γαλάζιο πρωί  

                                  

Χίλιες φορές είπες θα φύγω 

Σαν Διγενής δεν μένω στο λίγο 

Με ένα φιλί κρεμασμένο αν μείνω 

Θα με ξεχάσεις, θα ξεχαστείς 

 

Χίλιες φορές είπες αντίο 

Μα δεν μπορείς να φτάσεις το πλοίο 

Χρόνο  ζητάς να το σκεφτείς 

 

Κάπου μακριά στης πατρίδας τον φράχτη 

Η μοναξιά του χειμώνα που θα ’ρθει 

Θα σου μιλά και θα ακούς τη βροχή 

Cop.2012 Σάκης Αθανασιάδης 
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Αγάπη Μέσα στο Χειμώνα 

 

Λόγια στον βαρδάρη 

Στέλνω πάλι να σου πει 

Μόνο με ταξίδι 

Έχει το όνειρο γιορτή 

 

Λόγια στον βαρδάρη 

Που να μοιάζουν προσευχή 

Μόνο η αγάπη 

Έχει σπίτι τη σιωπή 

               

Όταν η φωνή μου 

Θα ’ρθει πίσω με βροχή 

Ίσως μια σταγόνα 

Στο κορμί σου θα είναι  φιλί 

 

Όταν το φεγγάρι 

Στο γαλάζιο  θα χαθεί 

Τότε ένας ήλιος 

Θα σου ανάψει το κορμί 

   

Άρχισε να βρέχει 

Και η φωνή μου θα σε βρει 

Ίσως μια σταγόνα 

Την αλήθεια να σου πει 

 

Μόνο η αγάπη 

Ζει αν είναι αληθινή 

Μέσα στον χειμώνα 

Μες στον πόλεμο γυμνή 
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 Γιατί Μιλάς για Αγάπη όταν Μιλάς 

 

Μιλάς για αγάπη και απορείς 

Όταν σου λέω πως με λέξεις θα τη χάνεις  

Μιλάς για αγάπη μα μπορείς 

Μες στον καθρέπτη σου μονάχα να την φτάνεις 

 

Γιατί μιλάς για αγάπη όταν μιλάς 

Η σιωπή είναι αγάπη και συγνώμη 

Γιατί μιλάς για αγάπη όταν μιλάς 

Μια αγκαλιά δεν χάρισες ακόμη 

 

Στις χώρες του δρόμου 

Οι αγάπες μου δεν έχουν 

Πατρίδα το κορμί 

 

Στις χώρες του δρόμου 

Οι αγάπες μου δεν έχουν 

Σημαία τον εαυτό τους 

Το εγώ τους διαλύεται 

Και γίνεται εσύ  

 

Γιατί μιλάς για αγάπη 

Αν δεν μπορείς 

Μες τη φωτιά της 

Την ψυχή σου να ζεσταίνεις  

Γιατί μιλάς για αγάπη όταν μιλάς 

Αφού δεν έμαθες ποτέ σου πως να χάνεις 
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Της Ψυχής οι Πατρίδες 

 

Έξω ήταν η νύχτα μου 

Και η πόλη ένα ψέμα 

Μα βρήκα φως στη μνήμη μου 

Και έψαξα για σένα 

 

Δεν ήξερα που πήγαινα 

Το χρόνο είχα χάσει 

Μα μέρες τώρα  ήλπιζα 

Η αλήθεια θα με φτάσει 

 

Της ψυχής οι πατρίδες  

Με βαριές αλυσίδες 

Με τα πρέπει σκουριά 

Σε γεμάτες σελίδες 

 

Σε τοίχους συναντάω 

Συνθήματα νωπά 

Και άγνωστους κοιτάω 

Με μάτια σαν πανιά 

 

Δεν ήξερα που πήγαινα 

Μα ήρθαν αστυνόμοι 

Και φώναζα συνθήματα 

Σαν δυνατή συγνώμη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 121 

Με το Αστέρι στο Στήθος 

 

Με το αστέρι στο στήθος 

Να με δίνεις στο πλήθος 

Και οι αστοί ως συνήθως 

Να φωνάζουν αυτός 

 

Φταίει αυτός για την ώρα 

Που δεν πίστεψε ακόμα  

Πως αλλάζει η χώρα 

Πως αλλάζει ο θεός 

 

Με το αστέρι στο στήθος 

Να με δίνεις στο πλήθος 

Και ο τύπος να λέει 

Θα σωθεί ο λαός 

 

Σε συρματοπλέγματα 

Δεν κλείνονται τα όνειρα 

Μόνο τα σώματα 

Μα μένει η φωνή 

 

Κάποιον να χτυπήσει 

Κάποιον να ξυπνήσει 

Ίσως ένα  παιδί 

 

Σε συρματοπλέγματα 

Θα γίνονται μαθήματα 

Σε ερείπια ιδρύματα 

Το φως που έχει καεί 
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      Στο Δρόμο  Επιστροφή           

            

Τα μαύρα ρούχα της κλεμμένης σου πατρίδας  

Φορούσες να τα βγάλεις την στιγμή 

Την πόρτα του σπιτιού σου όταν περνούσες 

Κι έβγαινε αλήθεια η προσευχή 

 

Στα όνειρά σου περπατούσες χίλιες νύχτες 

Ψηλά πετούσες με ’να μαγικό χαλί  

Βαριά η ανάσα  απ’ τα χρόνια στα σεντόνια 

Ακούραστη να κάνεις διαδρομή 

 

Στα παραμύθια σου πατρίδα αγνοούσες 

Κι ένα τσιγάρο κάπνιζες κρυφά 

Μες στην ομίχλη του να δεις και πάλι 

Τη γέφυρα του Γαλατά όπως παλιά 

 

Κι όσο περνούσε ο καιρός σκόνη πετούσε 

Πέτρες στο δρόμο  επιστροφή 

Ώσπου τον σκέπασε για πάντα 

Και μπήκε σε ένα ψέμα η ζωή 
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     Παγκόσμια Πρώτη 

 

Ο ουρανός βαρύς μιας μέρας κρύας  

Αν με παγώσει και στο σπίτι δε με βρεις 

Δεν θα είμαι ακίνητος να ξέρεις 

Νερό θα γίνω για να πιεις 

 

Πάρε τα ρούχα της ελπίδας 

Να ντύσεις το μικρό πολεμιστή 

Μες το χωράφι της πατρίδας 

Να ρίξεις μια χούφτα ψυχή 

 

Παγκόσμια πρώτη 

Η Αριστερά με τον πλούτο μαζί 

Μια κόκκινη αυγή που κρατάει μαχαίρι 

Η ανάσα του εργάτη να κοπεί 

 

Ο ποταμός βαθύς άγριο το ρεύμα 

Αν με αρπάξει στο βυθό μη λυπηθείς 

Εσύ να μείνεις πίσω για να μείνω 

Τα ίχνη που με δείχνουν θα τα βρεις 

 

Τα μάτια βάλε στο παιδί καλά να βλέπει  

Τη φάκα που του ρίχνουν οι καιροί 

Γιατί αν βλέπει θα έχει καταλάβει 

Τον Εφιάλτη που ήταν φίλος το πρωί  
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  Με τη φωνή της Θάλασσας  

                   

Απ’ τους καπνούς αν η φωνή σου θα στεγνώσει 

Θα  ’ναι ο δρόμος η δική σου η συγνώμη 

Θα  ’ναι η νύχτα η δική σου εκκλησία  

Μια προσευχή μαζί που έχουν οι μόνοι 

 

Αν το κορμί σου στις πλατείες θα παγώσει 

Ψάξε ξανά τη δύναμή σου την κρυφή  

Μέσα στο κρύο κι αυτή πριν να τη χάσεις 

Έξω η θάλασσα εδώ να ‘ρθεί  

                   

Ζωή μη δίνεις στο σκοτάδι 

Χρήμα στη νύχτα για να πληρωθεί 

Το όνειρό σου θα κερδίσει 

Και η θάλασσα έξω θα βγει 

 

Χώμα μη δίνεις ούτε δόση 

Τον ουρανό μη τον πετάς 

Η θάλασσα για να ξυπνήσει 

Θέλει ζωές να την κερνάς 

 

Ρίξε μια πέτρα στην οθόνη 

Που βρίζει και σε απειλεί    

Πριν σε πετάξει σε χαρτόνι 

Σαν να είσαι πάνινο κουκλί 
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Στο Μαύρο Ξανά 

 

Χθες το βράδυ σε είδα 

Να πετάς τη παγίδα 

Και τα λόγια σου ρήτορα 

Να μυρίζουν μακριά 

 

Ένα ψέμα που πήρα  

Να σωθεί η πατρίδα θέλει άδεια αγκαλιά 

Θέλει μάτια τη νύχτα να μη λεν καληνύχτα 

Θέλει μαύρο ξανά 

 

Η δημοκρατία σε ασθενοφόρο 

Με βλέφαρα καμένα από δακρυγόνο 

Ακόμη αναπνέει μα χρειάζεται οξυγόνο 

Η δημοκρατία στο ασθενοφόρο 

 

Με γεμάτες τις τσέπες 

Μέσα στις καταθέσεις 

Ρήτορά μου έχεις βάλει 

Των παιδιών τη χαρά 

 

Χθες το βράδυ που ήπια 

Τα πολλά είδα δίχτυα  

Και τα ψάρια ανθρώπους σε αυτά 
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Δρόμο σου Φτιάχνω άμα θες 

 

Σώμα δεν έχω δυνατό 

Ψυχή δεν έχω ατσάλι 

Μα την ελπίδα για να δω 

Σπάω της σιωπής το τζάμι 

 

Δρόμο σου φτιάχνω άμα θες 

Στα δύσκολα αν δεν τρέχεις 

Μέσα στις πέτρες τις πολλές 

Αν πέφτεις κι αντέχεις 

 

Δρόμο σου φτιάχνω άμα θες 

Τον δρόμο αν αντέχεις 

Μες τις ανθρώπινες φωτιές 

Στο όνειρο αν τρέχεις 

 

Πόρτες αφήνω ανοιχτές 

Φώτα να φέγγει η σκάλα 

Κρασί να πιούνε οι ψυχές  

Ένα ποτήρι στην υγειά μου μια στάλα 

 

Πόνο να πάρουν και ενοχές  

Μακριά μαζί τους όπου πάνε 

Και μια φωτιά να αφήσουν για ευχές 

Δρόμο να φτιάχνω όταν μου λες 
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       Τα Άγνωστα Φιλιά    

 

Κι αν τα φιλιά των φίλων με προδώσουν    

Έχουν τα άγνωστα φιλιά δικά τους χέρια 

Κρύβονται μέσα στην  αυλή μου 

Και με χαϊδεύουν σαν να ήμουνα παιδί 

 

Κι αν τα φιλιά των φίλων των παλιών θα με πουλήσουν 

Και στους προφήτες με χαρίσουν για κορμί  

Θα ’ρθουν τα άγνωστα φιλιά να βάλουν τη στολή μου 

Να πάρουν λόγια να τα βάλουν μουσική 

 

Τους εραστές η μόνη σφαίρα που χτυπάει 

Είναι μια πράσινη φωτιά  

Που λέει λόγια που κανείς δεν μαρτυράει 

Στα μαύρα ρούχα μου όλα λευκά 

 

Το σώμα μου η μόνη σφαίρα που αγαπάει 

Φεύγει απ’ τα άγνωστα φιλιά 

Που με γεμίζουν όνειρα και η νύχτα πάει 

Να πέσει στον γκρεμό ξανά 

 

Κι αν οι προφήτες του καιρού ψάχνουν κοπάδι 

Έχουν τα άγνωστα φιλιά δικά τους χέρια 

Και με χαϊδεύουν όταν έρχεται το βράδυ 

Να μην ζυγώσω το σκοτάδι  τους ξανά 
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        Ο Αόρατος Δρομέας 

 

Ο χρόνος φεύγει τρέχοντας μαζί του με τραβάει 

Κι ένα αδύναμο κλαδί στην ερημιά πετάει 

Μα περιμένω το βοριά που χρόνια με αγαπάει 

Να με αρπάξει αγκαλιά να πάω όπου κι αν πάει 

 

Δεν έχω φώτα μυστικά να δω ποιος με χτυπάει 

Είναι οι ώρες μου βροχές κι αυτό με τυραννάει 

Μα απ’ τις πολλές τις προσευχές και ο θεός ξυπνάει 

Έρχεται δίνει εντολές ποτέ όμως δε ρωτάει 

 

Κάνε τη μνήμη δύναμη και μπέρδεψε το χρόνο 

Δεν σταματάει ο ποταμός το φράγμα πέφτει μόνο 

Πάρε φωνή αδύναμη και πέτα την στο δρόμο 

Κι όταν στη φέρει ένα παιδί αγκάλιασέ την μόνο 

 

Κάνε τη μνήμη δύναμη και χτύπησε το φόβο 

Δεν σταματάει η ζωή διψάει λίγο μόνο 

 

Δεν έχω πέτρα για καρδιά να σπάω ότι με σπάει 

Μείνε να δεις το τραύμα αυτό αν κλείνει ή αν θα με φάει 

Είναι φορές που λέω εδώ ο χρόνος σταματάει 

Μα ο αλήτης ο βοριάς στο άγνωστο με πάει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 129 

     Γυμνοί μου Άγγελοι 

 

Βρήκα πηγή για να πλυθούνε οι ψυχές 

Βαγόνια που έπιασαν σκουριά μες το χειμώνα  

Που λέρωσαν με αρρώστιες δυτικές 

Και έμειναν στην έρημο αιώνια 

 

Πέφτει φωτιά στη γειτονιά μα εσύ  

Στης τηλεόρασης ο δύτης στα σκοτάδια 

Σε μια πισίνα που έχει αίμα από παιδιά 

Και από αυτόχειρες που φύγανε τα βράδια 

 

Περνάω το δρόμο και χτυπάω με φωνές 

Χτυπάω με πέτρες τα κορμιά τα σκουριασμένα 

Βρήκα πηγή για να πλυθούνε οι ψυχές 

Βρήκα νερό να βγάζω τα όνειρα απ’ το ψέμα 

 

Απ’ του Αχέροντα τις άγριες τις πηγές 

Που ξεκουράζονται οι ψυχές για το ταξίδι 

Παίρνω το κέρμα που ξεχάστηκε εχθές 

Γυμνοί μου άγγελοι σε  ένα πανηγύρι  

 

Πέφτει φωτιά στη γειτονιά μα εγώ  

Ξυπνάω με ήχους τα όνειρα τα νυσταγμένα 

Βρίσκω πηγή για να πλυθούνε οι ψυχές 

Βαγόνια που έμειναν στα χρόνια σκουριασμένα 
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           Κιλκίς-Δοϊράνη 

                

Φωνές που τρέχουνε στους δρόμους κουρασμένες 

Σπρώχνουν τα πόδια μου σε πόλεις να κρυφτώ 

Κι όταν βραδιάζουν του χειμώνα μου οι μέρες 

Ανοίγω πάλι ένα χάρτη να σε δω 

 

Έξω απ’ το τζάμι ο χειμώνας να μαλώνει 

Νωρίς βραδιάζει στο Κιλκίς δεν ξημερώνει 

Και ο βαρδάρης στο τραγούδι του θυμώνει 

Πριν σου αφήσει ένα κρύο του φιλί  

 

Έξω απ’ τα φώτα μες τη νύχτα που είσαι μόνη 

Αν θα φωνάξεις θα ακούσω τη φωνή 

Μη μου θυμώνεις που είναι λάθος η στιγμή 

Αν θα φωνάξω και ακούσεις και εσύ 

 

Νωρίς βραδιάζει στο Κιλκίς δεν ξημερώνει 

Τους εραστές θέλει η λίμνη να είναι οι μόνοι 

Προσκυνητές στα όνειρά τους για συγνώμη 

Στο άσπρο της ομίχλης της χαλί 
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    Ο Κόκκινος Διονύσης 

                                        

Σε έβλεπα κι έστηνες γιορτή 

Σε μια πατρίδα που είχε αίμα 

Να αγαπάς σε άκουγα με βρώμικο ψωμί 

Τότε που όλοι κρύβονταν πίσω από ένα ψέμα 

 

Μα τώρα που ήρθαν κεραυνοί, στην αφωνία  

Καλά με εξουσία και σπίτι εξοχή 

Λιπόφιλος μονάχα σχεδόν συστημικός 

Πως ντρέπομαι ουρανέ μου σαν πέφτει ένας θεός 

 

Πόσο δρόμο μου έδωσες ζωή που έδειξες 

Πόσα χρόνια χάλασες τώρα που άλλαξες 

 

Κόκκινε Διονύση το όνειρο να ζήσει 

Θέλει τους στίχους με ριπές 

Αλήθειες που τις ξέρεις να τις λες 

Κόκκινε Διονύση ο ήλιος για να ζήσει 

Θέλει φωνές-φωτιές 

Αλήθειες να γεμίζουν τις ψυχές 

 

Δεν πάνε οι εργάτες δεν πάνε οι φοιτητές 

Στα βόρεια προάστια στις νύχτες τις χρυσές 

Το ξέρεις θα χαθούν σε φώτα λαμπερά 

Σε έπαυλη ψηλή με ευρωφυλαχτά 

 

Μας είπες για το Βιετνάμ και για την κατοχή 

Για την ελευθερία που έτρεχε γυμνή 

Για αυτούς που τότε τρώγανε μα η πείνα είχε ζωή 

Πόσα χρόνια χάλασες τώρα που άλλαξες 

 

Ποιος είναι ο παλιάτσος και ποιος είναι ο ληστής 

Θέλω να μας  μιλήσεις και τώρα μη ντραπείς 

Ένας μεγάλος Νιόνιος δεν πέφτει απ’ το χρόνο 

Βγάζει τα τραπεζάκια του  

Στου ήλιου του το δρόμο 
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          Λαθραία Ταξίδια 

 

Ψάχνω σημάδια που στο χρόνο έχουν μείνει 

Σαν περπατώ μες τις παλιές τις γειτονιές 

Μικρά ταξίδια ουρανό που είχες στείλει  

Μα έχουν κλείσει φυλακή οι οροφές  

 

Πόλεις ερείπια που στη σκόνη έχουν ζήσει 

Με ακολουθούν σαν μέλισσες παντού 

Τσιμπάνε τα πάντα το φιλί που είχες αφήσει 

Μήπως το πάρω απ’ το χέρι του ουρανού 

   

Λαθραία ταξίδια σε ανθρώπινα ποτάμια  βουβά 

Παράθυρα να ανοίγουν μα να έχουν συνέχεια φωτιά 

Λαθραία ταξίδια σε σώματα άδεια κενά 

Σε πόλεις ερείπια που ξέρουν μονάχα να δίνουν γροθιά  

 

Ρίχνουν οι νύχτες τα αστέρια στη σκόνη 

Και ερωτεύονται χαρτιά λαμπερά 

Σαν βγαίνει καπνός απ’ την καρδιά  με τυφλώνει     

Και εγώ ο μονάχος κοιτάζω όλα αυτά 
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      Δύο Πατρίδες 

 

Δύο πατρίδες ξένες  

Πως θα μιλήσουν για τον ίδιο το θεό 

Δύο πατρίδες που μαλώνουν τώρα 

Πως θα αντέξουν του ανέμου το θυμό 

 

Σώματα έγιναν χαρτιά σε μια χώρα 

Που έχει παλάτια που έχουν φράξει το γιαλό 

Δύο πατρίδες ξένες  

Που να μιλήσουν που να βρούνε ουρανό 

 

Αγάπα αυτούς που έπεσαν στο χώμα 

Όχι αυτούς που έριξαν το χώμα στο νερό 

Αγάπα  γη και ουρανό τον ήλιο σου αγάπα ακόμα 

Αγάπα ότι δεν πρόδωσε και εμένα που είμαι εδώ 

 

Αγάπα αυτούς που έβγαλαν το φως  μέσα απ’ το χώμα 

Όχι αυτούς που άφησαν το φως να πουληθεί 

Αγάπα αυτούς που έφεραν ειρήνης χίλια δώρα 

Αγάπα την Ελλάδα σου κάνε το φως να ζει 

 

Δύο πατρίδες ξένες  

Πως να μιλήσουν για τον ίδιο ουρανό 

Κάποια από αυτή σε κοροϊδεύει χρόνια τώρα 

Ξύπνα και βρες πια είναι η μια απ’ τις δυο  
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           Το  Ένα Σύννεφο 

 

Ποτέ δεν θα φωνάξω την αγάπη που έχει φύγει 

Πίσω να γυρίσει μια συνήθεια να γίνει 

Γιατί αν υπήρχε εδώ θα είχε μείνει  

Κι αν έπεφτε στο δρόμο θα πέφταμε και οι δυο 

 

Δεν θέλω να πετάξω μια βρισιά γιατί θα μείνει 

Σημάδι για να κάνω πληγή που δεν θα κλείνει 

Όπου κι αν είσαι δεν θέλω να ματώνεις 

Το λέω σαν αντίο και καπνίζουν τα φιλιά 

 

Πάρε φωτιά κάψε τα χρώματα 

Να βλέπεις άσπρο μαύρο τον καιρό 

Γιατί για χρόνια βρε αγάπη μου 

Έψαχνες το ουράνιο τόξο σε γκρεμό 

                  

Και μόνο χώματα μου έφερνες 

Πληγές στο σώμα στο μυαλό 

Όμως με βάφτισαν σε αιώρα και το γνώριζα 

Πως θα πετάω σαν χαρτί στον ουρανό 

 

Κοίτα να βγεις απ’ τα ρολόγια σου 

Πάρε  ανάσα όταν κοιτάς τον ουρανό 

Να μη θυμάσαι που για λίγο κρύφτηκα 

Πίσω απ’ τα σύννεφα  και δεν μιλώ 

 

Να μη λυπάσαι όταν σου πουν πως κρύφτηκα 

Σαν να είμαι εκεί που ήμουνα πριν γεννηθώ 

Πάρε φωτιά κάψε τα χρώματα 

Να βλέπεις άσπρο μαύρο τον καιρό 
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         Μηχανόδρομος 

 

Ψεύτικες σφαίρες φυτεύανε οι μέρες 

Βιντεοπαιχνίδια με τρόμου υλικά 

Μια σκόνη φόβου που σε φωνάζει 

Στο λεωφορείο τους να μπεις πρώτη φορά 

 

Χιλιάδες φώτα σου λέγανε σώπα 

Περίμενε σινιάλο να γυρνάς εδώ κοντά   

Στη λεωφόρο θα βρεις κι εσύ ένα ρόλο 

Δεν πρέπει να σκοντάψεις αφού πολλοί πάνε μπροστά 

 

Σε πόσα ταξίδια συνάντησες ίδια 

Σαν έψαχνες στην έρημο καρδιά 

Στα άδεια ποτήρια η έρημος ίδια 

Πάντα η όασή θα βρίσκεται μακριά 

 

Σε πόσα ταξίδια η γεύση ήταν ίδια 

Μα η ελπίδα έχει μάτια μυστικά 

Σε ανακαλύπτει σου δείχνει την πόρτα 

Εσύ την ανοίγεις και πετάς σαν φως ψηλά 

 

Σου λέγανε φίλοι μη παίρνεις πια ρίσκο 

Παίξε μια «φούσκα» και μάζεψε «χαρτιά» 

Με τον καθρέπτη σου να παίζεις μόνο 

Και τις γυναίκες που θα ψάχνουν σιγουριά 

 

Ψεύτικες σφαίρες φυτεύανε οι μέρες 

Βιντεοπαιχνίδια με τρόμου υλικά 

Η πατρίδα πουλήθηκε σου λέγανε ρώτα 

Κοίτα τους ξένους που σε  βρίζουν φανερά          
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  Η Λίμνη με τις Ευχές 

                                         

Φωνάζω πάλι το φεγγάρι 

Να σταματήσει να μιλά 

Σε ένα σύννεφο να σβήνει 

Σαν μια αγάπη μου παλιά 

 

Στο δρόμο μόνος μου ακούω 

Όλες της νύχτας τις φωνές 

Πριν φτάσω πάλι ως τη λίμνη 

Για να πετάξω τις ευχές 

 

Ρίχνω ένα κέρμα στην αγάπη 

Να τη ξυπνήσω και να 'ρθεί 

Πιάνω ένα αστέρι απ' τη λίμνη 

Στο φως σημάδι για να δει 

 

Φωνάζω πάλι το φεγγάρι 

Να μου μιλήσει αφού γελά  

Τώρα που η αγάπη δεν υπάρχει 

Και η αμμουδιά πήρε φωτιά 

   

Ρίχνω ένα βέλος στην αγάπη 

Πέφτει στη λίμνη η ευχή 

Ρίχνω ένα κέρμα στα νερά της 

Πετώ ένα ψέμα και ότι βγει 
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       Τα Πέτρινα Ποτάμια 

 

Περίμενα για μέρες τη βροχή  

Μα αυτή δεν ήρθε και είπα μόνος θα τη φτιάξω 

Και ένας ήλιος που δεν ξύπνησε πρωί 

Τη σκόνη μου έλεγε μονάχος να πετάξω 

 

Καλή δε λέω η προσευχή μου 

Καλός και ο θεός που συγχωράει  την αμαρτία   

Καλό το άλλοθι με μια μου  συγνώμη 

Τις Κυριακές να παίρνω πάντα ασυλία 

 

Καλή δε λέω η προσευχή μου 

Μα αυτή μαραίνει τα παιδιά και τα τραγούδια 

Γι’ αυτό  και φεύγω για να ψάξω για λουλούδια 

Για να ζητήσω μια συγνώμη απ’ τη ζωή μου 

   

Μη με χαϊδέψεις  για το λάθος σαν παιδί  

Και με βαπτίσεις μες τα πέτρινα ποτάμια 

Φωτογραφίες να μου δείχνεις με φεγγάρια 

Για να με δέσεις στο κατάρτι με σχοινί  

 

Μη με κρατήσεις με αγάπη σε χαρτί 

Φωτοτυπίες να μοιράζω την αλήθεια 

Στα  παραμύθια σου να με χαϊδεύεις σαν γατί 

Αφού το άδειο το μεγάλο μου είσαι εσύ 

 

Θέλω να ζήσω στη μικρή μου προσευχή 

Ένα ταξίδι ερωτικό για τη σιωπή μου 

Και αν πιστέψω πάλι μόνο στη φωνή μου 

Θα έχω φτιάξει πάλι μόνος τη βροχή 

 

Καλή δε λέω η προσευχή σου 

Καλός και ο θεός που συγχωράει  την αμαρτία   

Καλό το άλλοθι με μια σου  συγνώμη 

Τα ξεροκόμματα να μου πετάς για ασυλία 
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  Οι Σκουριασμένες Βέρες  

         

Στη μοναξιά των ταξιδιών σου 

Βρήκες παράθυρα κλειστά 

Μέσα στα μάτια των παιδιών σου 

Είδες αστέρια μα σβηστά 

  

Το σκοτάδι εχθρός όταν σβήνει το φως 

Αν φοβάσαι και τα έχεις χαμένα 

Στον καθρέπτη γυμνός ψάξε τι έχεις εντός 

Κι αν τα πήρανε όλα από εσένα 

  

Περάσανε οι μέρες σκουριάσανε οι βέρες 

Και μείνανε μονάχα τα παιδιά 

Στα μάτια να κοιτάζουν αυτούς που όλο φωνάζουν 

Και ξέχασαν να παίξουνε με αυτά 

  

Η μόνη τους πατρίδα μια κόκκινη κηλίδα   

Που  έχει ένα φακό στα σκοτεινά 

Να ψάχνει για αλήθεια να πέφτει στη συνήθεια   

Και η έξοδος να έχει κλειδαριά 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 139 

Βάλε στα Μάτια μου Ελπίδα  

 

Όπου να πάω με χτυπούν  

Της μοναξιάς τα τρένα 

Αν είσαι εσύ  πολύ μακριά  

Τα μάτια είναι κλεισμένα 

  

Μα όταν έρχεσαι ξανά 

Φεύγουν τα γκρίζα τρένα 

Τα μάτια βάζω στην καρδιά  

Για να κοιτάζω εσένα 

  

Μια ωραία σιωπή  

Του κορμιού σου η χώρα 

H ψυχή μου η γυμνή  

Να γεμίζει με δώρα 

  

Μια ωραία σιωπή  

Του κορμιού σου η χώρα 

Που μπορεί η ζωή  

Να γελάει όπως τώρα 

  

Βάλε στα μάτια μου ελπίδα  

Και διάλεξε την ανηφόρα 

Να ανέβω πάλι για να δω 

Αν έχει έρημο ή νερό 

Η πληγωμένη χώρα 

  

Μια ωραία αγκαλιά  

Με φιλιά για τον δρόμο 

Και μετά θα με δεις  

Να γελώ αυτό μόνο 

  

Βάλε στα μάτια μου ελπίδα  

Βγάλε τον έρωτα στο δρόμο 

Αυτός μόνο μπορεί το ξέρεις 

Να δείξει σε ένα  Έλληνα το δρόμο 
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Είναι μεγάλο πράγμα να μπορώ 

Μόνο μπροστά να προχωρήσω  

Να τρέχω κόντρα στον καιρό 

Να λέω θέλω και θα ζήσω                      
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   Η Γυμνή  Πανσέληνος  

 

 Αν και παράθυρο στο δρόμο έχω με φως 

Εσύ μου λες πως είμαι ήχος για τη νύχτα 

Που τρέχει και χτυπάει σαν παιδί 

Και κλαίει για της γιαγιάς τα παραμύθια 

 

Βουτάω  γυμνός στη θάλασσα  

Αν με ξυπνήσει μια πανσέληνος με αλήθεια 

Και στα νερά της αγκαλιάζω ήχο, φως 

Μαζεύω τα άστρα και τα βάζω μες τα δίχτυα 

 

Ρίχνω ένα βέλος στο σκοτάδι 

Κόβω ένα αστέρι και η νύχτα ξεψυχά 

Κι εσύ που βλέπεις μόνο μαύρο το φεγγάρι  

Ρίξε ένα βέλος να ανάψει ξαφνικά 

 

Ζήτα απ’ το ολόγιομο φεγγάρι 

Να σου μιλήσει έστω  μόνο μια φορά 

Ρίξε ένα βέλος ένα μόνο στο σκοτάδι 

Και θα ακούσεις τη φωνή του από μακριά 

 

Εγώ που γνώρισα  τις στάχτες του βαρδάρη 

Και πόσο αξίζει για ένα όνειρο να ζεις 

Αν με ξυπνήσει μια πανσέληνος το βράδυ 

Μέσα στη θάλασσα να ψάξεις να με βρεις 
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 Τέλεια Γυμνή Περιοχή  

 

Την πινακίδα όταν κοιτάζω με τις στάχτες  

Δάσος να δείχνει μα κι αυτή να έχει καεί 

Μαύρους μυρίζω στον αέρα καταρράκτες 

Στην τέλεια τη γυμνή περιοχή 

 

Από το δάσος που σηκώνονται οι στάχτες 

Ένα ελάφι έλεγε που πάω τώρα εγώ 

Όλα θα αλλάξουν εδώ μέρα με μέρα  

Σπίτια θα χτίσουν και θα ρίξουν το βουνό 

 

Καλοί μου φίλοι που ζητήσατε παλάτια 

Μέσα στο δάσος που μιλούσε με θεό 

Τον ήλιο του μαυρίσατε τα μάτια 

Και από ντροπή έχει κρυφτεί στον ουρανό 

 

Ποτέ δεν πήγε η φωτιά μονάχη για να φάει 

Τους δάσους όλη την καρδιά μα  άνθρωπος την πάει 

Κι αυτός μπορεί να γίνω εγώ που λάθος έχω πάει 

Κι έχω μικρύνει το θεό και η ψυχή βρωμάει 

 

Τα χρήματα δεν τέλειωσαν μονάχα  

Τελειώσαν και από χρόνια οι ψυχές 

Και αυτή στο σάπιο σώμα η ώρα  

Φέρνει στην πόλη τον εχθρό με τις τιμές 

 

Μέσα στο δάσος που υπάρχουν μόνο στάχτες 

Όλα θα αλλάξουν και θα μπει πολιτισμός  

Κλουβιά γεμάτα με πουλιά και αυταπάτες 

Θα πέσει άσφαλτος να χαμηλώσει ο ουρανός 

 

Καλοί μου φίλοι με τα πέτρινα τα δέντρα 

Που χαμηλώσατε τον ίδιο το θεό 

Σαν επισκέπτης σας θα έρθει πάλι η μπόρα 

Το μαύρο σάλιο της να φτύνει χρόνια εδώ  
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       Το Αντικλείδι 

 

Τα όνειρα που μάζευα παιδί 

Σαν τα έπιασα στα χέρια βρήκα χώματα 

Τα έβρεξα στο δρόμο ήταν χαρτί 

Τα άλλαξα με όνειρα από χρώματα 

 

Τα όνειρα που μου ’δωσαν παιδί 

Σαν τα έπιασα στα χέρια βρήκα χώματα 

Αυτό που αξίζει όταν πέφτεις στη ζωή 

Είναι να ψάχνεις έναν άνεμο με χρώματα  

                   

Αυτό που αξίζει όταν πέφτεις στη ζωή 

Είναι να πεις πως είμαι εδώ δεν άλλαξα  

Είναι μεγάλο πράγμα η αγάπη να μπορεί 

Να φέρει στο μπαλκόνι μια θάλασσα 

 

Και αν έπεσες και χτύπησες πολύ 

Σαν  σηκωθείς να πεις εγώ δεν άλλαξα 

Το αντικλείδι ψάχνω που ανοίγει την ψυχή 

Που φέρνει σε μια έρημο την θάλασσα 

 

Πριν να αδειάσουν τα ποτήρια μου οι μέρες 

Θα βρω τη δύναμη μηνύματα να αφήσω 

Θα τα τυλίξω με τις κόκκινες κορδέλες  

Σε ένα αέρα δυνατό θα τα σκορπίσω 
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         Η Κόκκινη  Μάγισσα 

 

Τη μνήμη μου θα έσβηνες πριν κάποιος  

Μου πει πως τη στιγμή αυτή τελειώνεις  

Έρχεται ξάφνου αέρας σάπιος  

Γίνεται ο δρόμος κόκκινος και λιώνεις  

 

Τα όνειρά μου έκρυψες μα λάθος  

Δεν ζήτησα η μάγγισα να γίνεις  

Που να ’ξερα ο άσχετος πως πάθος  

Τον ναυαγό είναι να βρίσκεις να τον πνίγεις  

 

Μια μουσική είναι η αγάπη που όταν κλείνει  

Γίνεται ο ήλιος σου φακός κι ύστερα σβήνει  

Μια αναπνοή που το φιλί όταν σε αφήνει  

Σιγά-σιγά τα χείλη σου τα κλείνει 

 

Τα όνειρά που έκρυψες στο χώμα  

Κάθε πρωί τα μάζευα απ’ τη σκόνη  

Φεύγω με αυτά στις τσέπες τώρα  

Η διαδρομή μου σε μια Κίρκη δεν τελειώνει  
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      Πρωινό Ταξίδι 

 

Στον καθρέπτη να κοιτάξω μου λες 

Τα Σπασμένα  μου  μάτια από το στρες 

Την αγάπη που έγινε χθες 

Αυτό μόνο 

 

Τη φωνή μου να ψάξω μου λες 

Να αλλάξω με αύριο το χθες 

Το σεντόνι το άσπρο λεκές 

Απ’ το φόβο 

 

Πόσα βράδια μου μιλάνε φωνές 

Με ξυπνάνε σε ακούω να λες 

Βρες  δρόμο… 

              

Πρωινό ταξίδι 

Σου ετοιμάζω ήδη 

Κάπου μακριά στου ήλιου τα νησιά 

Πρωινό ταξίδι 

Σου ετοιμάζω ήδη 

Αφήνω  τα παλιά  στα πέτρινα κελιά 

 

Στο καράβι ψιθυρίζεις και λες 

Στο νερό να πετάξω το χθες 

Η αγάπη μας ζει όταν ζουν οι στιγμές 

Να πλυθώ στο γαλάζιο του αέρα 
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       Ο Αόρατος Δρομέας 

 

Ο χρόνος φεύγει τρέχοντας μαζί του με τραβάει 

Κι ένα αδύναμο κλαδί στην ερημιά πετάει 

Μα περιμένω το βοριά που χρόνια με αγαπάει 

Να με αρπάξει αγκαλιά να πάω όπου κι αν πάει 

 

Δεν έχω φώτα μυστικά να δω ποιος με χτυπάει 

Είναι οι ώρες μου βροχές κι αυτό με τυραννάει 

Μα απ’ τις πολλές τις προσευχές και ο θεός ξυπνάει 

Έρχεται δίνει εντολές ποτέ όμως δε ρωτάει 

 

Κάνε τη μνήμη δύναμη και μπέρδεψε το χρόνο 

Δεν σταματάει ο ποταμός το φράγμα πέφτει μόνο 

Πάρε φωνή αδύναμη και πέτα την στο δρόμο 

Κι όταν στη φέρει ένα παιδί αγκάλιασέ την μόνο 

 

Κάνε τη μνήμη δύναμη και χτύπησε το φόβο 

Δεν σταματάει η ζωή διψάει λίγο μόνο 

 

Δεν έχω πέτρα για καρδιά να σπάω ότι με σπάει 

Μείνε να δεις το τραύμα αυτό αν κλείνει ή αν θα με φάει 

Είναι φορές που λέω εδώ ο χρόνος σταματάει 

Μα ο αλήτης ο βοριάς στο άγνωστο με πάει 
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 Μέσα στη Θάλασσα να Απλώσω Ουρανό 

                      

Πουλιά περνούσαν και  μου λέγαν’ καλημέρα 

Και εγώ κοιτούσα τα παιγνίδια του νερού 

Και περπατούσα με τα μάτια στα νησιά του 

Μα ήταν άγρια η ροή του ποταμού 

 

Μόλις αγγίξω το κορμί του με τραβάει 

Στη αγκαλιά του να με πάρει στο βυθό 

Ο Αξιός μου πάντα θέλει να μιλάει 

Με το αθάνατο στο σώμα του νερό 

 

Ο Αξιός μου είναι ο δρόμος που θα πάρω 

Μέσα στη θάλασσα να απλώσω ουρανό 

Χωρίς αυτόν θα ήμουνα βαρκάρης 

Κουπιά σε ανθρώπινα ποτάμια να τραβώ 

 

Χωρίς αυτόν δεν θα έβρισκα πυξίδα 

Πόλεις να αλλάζω να προσανατολιστώ 

Ο Αξιός μου είναι ο δρόμος που έχω πάρει 

Μέσα στην έρημο το πλοίο μου να βρω 

 

Τραβούσα κατά μήκος στο ποτάμι 

Κι ο χρόνος είχε σταματήσει να κυλά 

Ο ήλιος μου στον ουρανό σαν το βαρκάρη  

Χτυπούσε τα κουπιά να φτάσει στα βουνά 
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           Νερόκοτες 

 

Μόνο χωράφια έμειναν και ήλιου χάδια  

Πάνε τα στάσιμα νερά και τα κανάλια 

Ντομάτες με ορμόνες και λιπάσματα 

Να βγει πιο πρώιμη η σοδιά κι ας είναι χάλια 

 

Τα παραμύθια σου μόνο μου έλεγαν 

Για την οργή του ποταμού γιαγιά 

Απ’ το καμένο σπίτι τα χαλάσματα 

Μη τα πετάξω φώναζαν μακριά 

 

Για τα καλάμια  που έχει κάψει η φωτιά  

Και  τα κανάλια που σκεπάστηκαν με χώμα  

Τη εξορία που χαρίσαν στα άμοιρα πουλιά 

Κανείς δεν μίλησε  ποτέ γι’ αυτά ακόμα 

 

Μα είδα αυτά τα πουλιά σε ανθρώπων κορμιά 

Πεζοδρόμια να σκάβουν στην πόλη 

Για να ανοίξουν ξανά τα κανάλια αυτά 

Τα καλάμια τους λείπουν ακόμη 

 

Μα είδα αυτά τα πουλιά που γνωρίζουν πολλά 

Να φοβούνται σαν πέφτει η σκόνη 

Να ζητούν ξαφνικά να κρυφτούνε βαθιά 

Σαν φωνάζει κι απειλή η οθόνη 

 

Έχουνε αλλάξει και το χρώμα με άλλο χρώμα 

Για να μυρίζει ο άνεμος μόνο φτηνή κολόνια 

Κι έχουν σκεπάσει τα όνειρά τους με το χώμα 

Χτίσαν δωμάτια με καλάμια βρίσαν χρόνια 
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  Το Γάλα του Λάθους 

 

Καιρός να πιστέψω πως ήρθε η ώρα 

Σκυφτός μες τη λάσπη να μείνω 

Αφού δεν μπορώ υλικά να αγοράζω 

Και σπίτι με ήλιο όλο φτιάχνω 

 

Σχεδόν θα πιστέψω πως όλα τα χρόνια 

Μεγάλωσα με το γάλα του λάθους 

Αφού σε κολέγιο στις Η.Π.Α. δεν πήγα 

Δεν πόνταρα πως θα χάσει η πείνα 

   

Μα πώς να αλλάξω της μάνας το γάλα 

Να επιτρέψω να γελάσει το ψέμα 

Στα χάλια του πλούτου να πέσω στα σάλια 

Να σφουγγαρίζω στον ύπνο μου αίμα 

 

Σχεδόν θα πιστέψω πως όλα τα χρόνια 

Μεγάλωσα με το γάλα του λάθους 

Αφού αν περνούσαν οι εχθροί μου σαν φίλοι 

Θα ήταν ο κόσμος μου άλλος 

 

Σκυφτοί αν καθόταν στις Θερμοπύλες 

Και  οι πύλες ανοίγαν στην Πόλη 

Κανένας εχθρός δεν θα υπήρχε και ακόμη 

Καμία φωτιά δυνατή να ζυγώνει 

 

Σχεδόν θα πιστέψω σε μια άλλη Ολυμπία  

Με χέρια  ειρήνης σπασμένα 

Που τώρα τα ρούχα της αδικίας 

Είναι ραμμένα μονάχα για μένα 
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 Ψυχή από Χώμα - Σώμα από Νερό 

 

Χτυπάει δίπλα πάλι ο άνεμος καιρός 

Το αδύναμο κλαδί για να το σπάσει 

Κι εσύ κοιτάζεις σαν αθάνατος κορμός 

Γιατί ο άνεμος σε σένα δε θα φτάσει 

 

Μάζευες χρόνια τον ιδρώτα μου σε καταθέσεις 

Και τον επένδυσες κάπου μακριά για να μπορέσεις 

Την έπαρσή σου σε μια έπαυλη να κλείσεις 

Να φαίνεσαι στους άλλους ο θεός και στο θεό να αρέσεις 

 

Κοίταξε τώρα που ο άνεμος  λυσσά 

Αν πέφτουν και οι κορμοί κάτω στο χώμα 

Αν πέφτουνε στη γη μαζί κι αυτοί 

Που πούλησαν το ματωμένο χώμα 

 

Κορμί από νερό ψυχή από χώμα κοίταξε τώρα    

Τα αγάλματα τα ίδια να  ξυπνούν  

Να παίρνουν την ψυχή σου απ’ το χώμα 

Κορμί από νερό ψυχή από χώμα κοίταξε τώρα    

Ποιοι τρέχουν μες τη νύχτα να κρυφτούν 

Ανάμεσά τους άραγε τρέχεις κι εσύ πια τώρα; 

 

Περνούσες μόνο από δρόμους που ήταν άδειοι 

Στους φίλους σου τα αργύρια να αφήσεις 

Που τρέξανε χωρίς πολύ να το ζητήσεις 

Να χτίσουν με τσιμέντο τη ζωή  

Με τη ζωή μου εξουσία να κερδίσεις                                                        
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Τα Μικρά Καλοκαίρια 

 

Βρήκα μια σφεντόνα 

Ξεχασμένη μες το χώμα 

Που μου έφερε το χθες 

Να μου μιλήσει τώρα 

 

Κάτω από τα δέντρα 

Να χτυπώ τις μοναξιές  

Με τις πέτρες τις μικρές 

Του χωριού τα μεσημέρια 

 

Να πετάω περιστέρια 

Να βουτάνε απ’ τα αστέρια 

Στα μικρά τα καλοκαίρια 

Φως και χώμα είχα χέρια 

              

Κάτω από τον ήλιο 

Φως και χώμα τώρα ας γίνω 

Κάτω από τον ήλιο 

Μια αγκαλιά μικρή να δίνω 

 

Κάτω από τον ήλιο 

Καλοκαίρι τώρα ας  γίνω 

Κάτω από τον ήλιο 

Στο γαλάζιο μόνο ας μείνω 

 

Βρήκα μια σφεντόνα 

Ξεχασμένη στον αιώνα 

Που μου χάρισε 

Του χθες τα  δώρα 

 

Κάτω από τα δέντρα 

Να ξυπνάω καλοκαίρια 

Να μετράω τα αστέρια 

Πάντα με τα ίδια χέρια 
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Με Βέσπα σε μια Πρέσπα 

 

Μου είπες πάμε διακοπές 

Η ζέστη θα μας φάει 

Φέτος να βρούμε διαδρομές 

Που λίγοι έχουν πάει 

 

Κράνη σακίδια  και λοιπά 

Πίσω η πόλη άδεια 

Θεσσαλονίκη-Έδεσσα 

Καφέ στη λίμνη Άγρα 

 

Στάση στη Φλώρινα ξανά 

Και η ζέστη έχει φύγει 

Τώρα αρχίζουν οι στροφές 

Στου δάσους τη γαλήνη 

 

Με μια βέσπα σε μια Πρέσπα 

Σαν πουλιά… 

Με μια βέσπα σε μια Πρέσπα 

Αγκαλιά… 

 

Με μια βέσπα και παρέα τα πουλιά  

Μέσα στο δάσος να μιλάνε τα φιλιά 

 

Πήρα μια βάρκα σου  ’πα μπες 

Θα βγούμε για να δούμε 

Ένα ηλιοβασίλεμα 

Που άλλοι δεν μπορούνε 

 

Σε αυτό το άγριο της ζωής 

Κάτι θα θυμηθούμε 

Κάποια μας όνειρα μισά 

Που ίσως  να τα βρούμε 

 

Σε μια Πρέσπα με τα αστέρια αγκαλιά 

Θα μας μιλήσει μια νεράιδα ξαφνικά  

. 
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         Σύνορα Ανοιχτά  

 

Ένα παράθυρο στον ήλιο το πρωί ανοίγει 

Για να περάσουν μέσα μου τα χρώματα 

Να με χαϊδέψουν λίγο και μετά να φύγουν 

Αγία δύναμη της Άνοιξης τα αρώματα 

 

Έτσι έχω μάθει πως το φως αφήνει  

Κάτι περίεργες θα έλεγα γραμμές 

Στο βλέμμα ,στο κορμί και στη φωνή ακόμα 

Να βρίσκω βήματα που έψαχνα ως χθες 

 

Ανοίγω  πόρτες ρίχνω έξω το σκοτάδι 

Βάλε μια χούφτα ουρανό στα μάτια εσύ αν θες 

Πάρε το ποτήρι απ’ τον χειμώνα που σε πίνει 

Πέτα τον έξω απ’ την αυλή σου με κλωτσιές 

 

Να μάθεις κόλπα το κλειδί σου να αφήνεις 

Για να περάσουν μέσα οι στιγμές 

Που αν δεν γνωρίσεις μοναχός θα μείνεις  

Δεν ξέρω πως μα εγώ στο λέω ζω για αυτές 

 

Εγώ έχω μάθει μες τα λάθη μου να πέφτω 

Μα πριν ματώσω να ετοιμάζω την αρχή 

Είπα μια μέρα πως μπορώ θα δοκιμάσω 

Πριν γίνει γέρος ο ουρανός μου και χαθεί 
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      Κοιμισμένες Βάρκες 

             

Δώσε στον έρωτα μια ευκαιρία 

Κάνε στην τύχη μια βουτιά και ας βραχείς 

Κοίτα τις βάρκες κοιμισμένες στο λιμάνι 

Να περιμένουν το ταξίδι της αυγής 

 

Πάρε τα δίχτυα που σου άφησα και ρίξ’ τα  

Μέσα απ’ τη θάλασσα του αλκοόλ αν θες να βγεις 

Ένα κορμί ίσως σε βγάλει απ’ τη νύχτα 

Και απ’ τη συνήθεια της ελπίδας της μισής 

                         

Όταν σβήνει το φως και τελειώνει ο θεός 

Του νέου κόσμου ο λαμπερός 

Κάποια θα υπάρχει που φέγγει εντός 

Οι λίγοι είναι πάντα στο πλήθος αλλιώς  

 

Όταν σβήσει το φως οι ψυχές πολτός 

Κομπάρσοι στο έργο το προσεχώς 

Σε ακρογιάλι φωτός μείνε γυμνός  

Όταν κάποια υπάρχει που φέγγει εντός 

 

Στο δέντρο ξανά της αγάπης στρατός 

Χαράζουν καρδιές μαγικός ο κορμός 

Μα αυτές τις ευχές τις τρώει το φως 

Όταν έρθει ο ήλιος ο λαμπερός 

 

Δώσε στον έρωτα μια ευκαιρία 

Βούτα στη θάλασσα κι ας χιόνισε πρωί 

Έτσι ξυπνάει η ζωή απ’ την αργία 

Όταν πιστεύεις πως το όμορφο θα  ’ρθει 
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    Το Νερό της Φωτιάς 

             

Το κρύο δεν μπορούσα να κρατώ 

Ποτήρι που μου έδωσες για πάθος 

Δεν άφησα τη νύχτα στην καρδιά 

Να σβήσουνε τα αστέρια απ’ το λάθος 

 

Μπορούσα να μιλήσω φανερά 

Γι’ αυτά που εσύ φοβάσαι τώρα 

Στον έρωτα κομμάτιασα πολλά 

Πριν πέσω σε μιας Άνοιξης τη χώρα 

 

Ακούω σκεφτικός όταν μιλάς 

Στο θίασο που τα 'χει πια χαμένα 

Ζήτα συγνώμη μια φορά  από μας 

Κι έλα να πιούμε το νερό της φωτιάς 

 

Ακούω για ένα χθες που αγαπάς 

Μα εσύ αγάπησες μονάχα εσένα 

Ζήτα συγνώμη μια φορά  από μας 

Κι έλα  να πιούμε το νερό της φωτιάς 

 

Το λίγο δεν μπορούσα στην καρδιά 

Δεν τύπωσα τα λόγια μου κομμένα 

Στα σίγουρα δεν βρήκα τη γιατρειά 

Τα σίγουρα τα έβλεπα καμένα 
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Ένα Κρασί Γουμένισσας  

 

Να μη φοβάσαι το βοριά 

Πως θα ’ρθει να σε πάρει 

Με μουσική απ’ τα χάλκινα 

Αμέσως θα καλμάρει 

 

Στον άνεμο της εποχής 

Μη λες πως είμαι λάθος 

Άδειος ο δρόμος της ζωής 

Χωρίς κανένα πάθος 

               

Το λίγο είναι πολύ 

Αν μάθεις να αγαπάς 

Κι ο άνεμος είναι φιλί 

Αν ξέρεις να γελάς 

 

Σε μια στροφή μες το βουνό 

Το παρελθόν θα αφήσω 

Με ’να κρασί Γουμένισσας 

Ψυχή πάλι θα ασκήσω 
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 Διακοπές στο Χωριό Τίποτα 

 

Πολύ το κρύο και η πάχνη σεντόνι 

Κοιμάται η Ελλάδα ξυπνάει σε χαρτόνι 

Ψάχνει ζωή στις διαφημίσεις  

Κάποιο κορμί να αγαπήσει 

 

Καλή η ζωή μα εσύ μη τη ζήσεις 

Θα βγει διαταγή τη φωνή σου να κλείσεις 

Φωνάζει η οθόνη και σε απειλεί  

Διακοπές στο χωριό τίποτα πάει η ζωή 

                         

Ότι σου ζήτησαν τους έχεις δώσει 

Μα δεν το αγάπησαν το έχουν προδώσει  

Κάτσε καλά αν  θέλεις να ζήσεις 

Σου λένε οι ρουφιάνοι ξανά στις  ειδήσεις  

 

Ότι σου ζήτησαν το πέταξαν πάλι 

Και το είδες πρωί με σπασμένο κεφάλι 

Χωρίς λογική χαμένος στη ζάλη 

Το άσπρο θα ’ρθει αν χιονίσει και πάλι 

 

Το ψάχνουν σοφοί σε κάποια γραφεία 

Ο έρωτας να 'ναι παρανομία 

Το πάθος του πάντα κάποιον τυφλώνει 

Επαναστάτης και αντάρτης δηλώνει 
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  Μια Φωτιά να Καίει το Χιόνι 

                

Ένα παιδί που το σχολείο του  είχε κλείσει 

Μέσα στους δρόμους με τα πόδια του γυμνά 

Στα χέρια είχε πέτρες για να αφήσει 

Σε όσους ρίξανε στον ήλιο μαχαιριά 

 

 Ένα παιδί  λίγα λεπτά πριν ξεψυχήσει 

Από την πείνα και την σφαίρα στην καρδιά 

Τον ήλιο είπε μου το έκλεψε η δύση 

Ένα παιδί  κι άλλα μετά 

                                    

Μια φωτιά να καίει το χιόνι 

Σε μια νύχτα που την είπαν μαγική 

Το αδύνατο το δυνατό να ταπεινώνει 

Σε μια χώρα μακρινή 

 

Μια μικρή  που είχε πουλήσει 

Σε έναν στρατιώτη το αγνό της το κορμί 

Το σώμα είπε μου το έκλεψε η δύση 

Κι αυτή την ίδια μου ζωή 

 

Μια φωτιά να καίει το σώμα 

Σε μια χώρα μακρινή 

Κάποιοι πηδώντας  να γλιτώσουν το μπαλκόνι 

Ζήσαν για πάντα  στη δική τους φυλακή 
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Τα Νερά της Ελευθερίας 

      

Κλείνω παράθυρα  και αφήνω 

Τα φώτα πάντα ανοιχτά 

Να μη περάσει μες τη νύχτα 

Ο οπαδός της στα κρυφά 

 

Ότι αγάπησα το βλέπω 

Μέσα στη λάσπη να ζητά 

Λίγη βοήθεια και του δίνω 

Και έτσι με μένα είμαι κοντά 

                                  

Δεν με πειράζει που είναι ξένος 

Ο γείτονάς μου ο φτωχός 

Αν θα μιλάει άλλη γλώσσα 

Αν είναι  ή όχι χριστιανός 

 

Δεν με πειράζει που δεν έχω 

Παρέα να με προσκαλεί 

Φοβήθηκα να είμαι μέλος 

Με ομοιόμορφη στολή 

 

Κλείνω παράθυρα και φτύνω 

Το μαύρο φως που μου εξηγεί 

Τι είναι Έλληνας αλήθεια 

Τι είναι ελεύθερη ζωή 

 

Αυτά που αγάπησα τον βλέπω 

Φανατικά να τα χτυπά 

Ελεύθερος νοιώθει μονάχα 

Όταν τα  χώνει μαχαιριά 
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        Το Κόκκινο Σώμα 

 

Στο κόκκινο σώμα της γης μου το χώμα  

Μια άνοιξη πιάνω στον λόφο επάνω 

Στα λόγια του αέρα η νύχτα είναι μέρα 

Αρχαίο σκοτάδι ξανά θα σε δώσω στον Άδη 

 

Ας ξέρω πως φεύγω τον ήλιο τον πιάνω 

Γεμίζω τα μάτια το φως του φτάνω 

Δώρα απ’ τη γη μου μαζί μου αν πάρω 

Ταξίδι στο φόβο δεν θα με νοιάζει κι ας κάνω 

                     

Σε πόλεις αν φτάσω με κόκκινα μάτια 

Αδέσποτα λόγια μη με κάνουν κομμάτια  

Και δρόμους αν πιάσω με βρώμικα πόδια 

Τον ήλιο θα έχω στα λίγα εφόδια 

 

Στα λόγια του αέρα μια καλησπέρα 

Σε λίγο νυχτώνει μα η ψυχή δεν κρυώνει 

Στο φως ή στο μίσος το αύριο που θα ’ρθει 

Δεν το γνωρίζω γαλάζιο αέρα απόψε αγγίζω 
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Με την Ασπίδα στο Χώμα 

    

Την ασπίδα όταν ρίχνεις  

Είναι στον εχθρό σινιάλο 

Απ’ τα τείχη να περάσει  

Να σε κάνει πάλι  σκλάβο 

 

Και το δάκρυ όταν δείχνεις 

Και ζητάς από ένα άγιο 

Τη ζωή σου να τη σώσει 

Δίνεις στον εχθρό κουράγιο 

 

Κοίτα έξω από την πόλη 

Μαζευτήκανε  εχθροί 

Να αρπάξουνε τα φώτα 

Που δωρίσαν οι θεοί 

                  

Χιλιάδες λόγια σε ένα ψέμα 

Και η πατρίδα από κάτω 

Σαν αρχαία εταίρα  

Με τα πόδια σηκωμένα 

 

Χιλιάδες λόγια σε ένα ψέμα 

Και δεν πάει πιο κάτω 

Σταυροφόροι στα τείχη 

Ψάχνουν δόξα και αίμα 

 

Της φωτιάς  αν  δεις  τα χρόνια  

Ο εχθρός πάντα  ήταν  ένας 

Του φωτός του αρχαίου ο κλέφτης 

Και της νύχτας ο πατέρας 

 

Πως να πω αν θα κρατήσει 

Και δεν πέσει πάλι η πόλη 

Την ασπίδα όταν ρίχνεις 

Και είσαι σκλάβος σαν εμένα 
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           Το Είδωλο  

         

Κοιτούσα που κοιτούσες τον καθρέπτη 

Η  σκόνη σε γιορτή και η νύχτα πέφτει 

Την αγκαλιά που  νόμιζα αιώνα 

Ομίχλη την σκεπάσαν και σεντόνια 

 

Λίγα φιλιά ένα καλοκαίρι 

Κόλπα που κλέβουνε το σώμα 

Δρομέα με έχουν σε αγώνα 

Να τρέχω δίχως τέρμα  μες τα χρόνια 

                  

Το είδωλό σου δες πως πέφτει 

Όταν θα σπάω τον καθρέφτη 

Το είδωλό σου  δες πως σβήνει 

Αν ο καθρέπτης σου σε μια στιγμή θα φύγει 

 

Από τη στέγη πέφτει χιόνι  

Αυτό που κράτησες και είχες για μένα 

Το είδωλό σου αν κρυώνει 

Αγάπα το αυτό και λίγο εσένα 

 

Μια αγκαλιά πριν έξι χρόνια 

Που νόμιζα πως θα άντεχε ως τώρα 

Με ξέχασε και τρέχω για τα ψώνια 

Κουζίνα, κατσαρόλες, σκόνη αιώνια  
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KARELIA Κασετίνα 

 

Δεν το μπορώ ψηλά να κοιτάξω 

Τον γκρίζο ουρανό γιατί θα κλάψω 

Δεν το μπορώ που ’φυγες χρόνια 

Σκόρπια απ’ τους δρόμους  μαζεύω λόγια 

 

Κάποιος θεός που σε ’χει σκοτώσει 

Θα ’ναι  νεκρός από την πτώση 

Στη θάλασσα ζεις πάνω απ’ το κύμα 

Ή σε βουνό κάπου στην Κίνα 

 

Μια βραδιά  θα βρω το βήμα 

Καρέλια φτηνά σε κασετίνα 

Με ένα κερί θα σου τα ανάψω 

Μετά ξανά μόνος θα κλάψω 

 

Καμιά φορά σε  σβήνει ο χρόνος 

Επιστροφή σαν είμαι μόνος 

Καρέλια φτηνά σε κασετίνα 

Είκοσι χρόνια αιώνια πείνα 

 

Κάποιος μικρός ο εγγονός σου 

Με την κιθάρα σου 

Θα παίζει εμπρός μου 

"Καρέλια φτηνά σε κασετίνα..." 
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Στο Μέλλον μου Δίνω Ρεπό 

          

Σε Άλμπουμ γυρίζω σελίδες 

Ζωή σε εικόνες να δω 

Τα φύλλα του χρόνου κοιτάω 

Γλιστρώ στη σιωπή στο λεπτό 

 

Τον χρόνο με ήχο μετράω  

Πριν βρω τον μεγάλο εχθρό 

Εμένα τον άλλον τον ξένο 

Που δίνει στο αύριο ρεπό 

 

Σε πόλεμο είμαι το ξέρω 

Με έναν μονάχα εχθρό 

Με μένα τον άλλον τον ξένο 

Που δίνει φιλιά στον εχθρό 

 

Του χρόνου σκαλίζω ρυτίδες 

Στο μέλλον μου δίνω ρεπό 

Να χάνω αυτό που αγαπάω 

Νομίζω πως είναι γραφτό 
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Ένας Χειμώνας Αδελφός 

          

Θα απλώσω όλους τους χάρτες στο τραπέζι 

Την πόρτα του ονείρου σου να βρω 

Θα αφήσω το ραδιόφωνο να παίζει  

Να βρω στη μουσική τον κωδικό 

 

Το σώμα  μου πόσο κρυώνει 

Μέσα στης πόλης τη ζωή 

Ήταν γραφτό να ζήσεις λίγο 

Αγάπη που ήσουν μακρινή 

                     

Απ’ το ανοιχτό μου παραθύρι 

Πήρες μακριά πολύ μακριά τον ουρανό 

Ξημέρωσε και έχει χιόνι 

Σ’ έναν χειμώνα αδελφό που τον μισώ  

 

Ξημέρωνε και είχε χιόνι 

Σ’ ένα δωμάτιο μοναχά 

Και λίγο έξω στο μπαλκόνι 

Απ’ τη δική μου την μεριά  
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Το Καράβι της Σιωπής 

            

Τα μάτια που με βρίσκουν και χτυπάνε 

Τα χρόνια που με αγάπησες φοβάμαι 

Κλεισμένος σε ένα ποίημα μοιραία 

Στο χάος και στον έρωτα παρέα 

 

Τα μάτια μου που έγιναν παιγνίδια 

Μεγάλωσαν με όνειρα βαρίδια 

Πετάνε λίγο φως σε ένα βράδυ 

Και σβήνουμε μετά από ένα χάδι 

                    

Τα λόγια σου διαβάζω και φοβάμαι 

Νομίζω άλλος αύριο πάλι θα ’μαι 

Μεγάλωσα με όνειρα βαρίδια 

Μεγάλωσα με ψεύτικα παιγνίδια 

 

Εγώ δεν είμαι τίποτε σας λέω 

Καράβι της σιωπής τις νύχτες πλέω  

Ούτε ένα μου βρεγμένο πια στιχάκι 

Δεν βρήκε  συνταγή για τραγουδάκι 

 

Τα λόγια σου διαβάζω και φοβάμαι 

Σε κύκλο αν με βάλεις ξένος θα ’μαι 

Κλεισμένος σε ένα ποίημα μοιραία 

Στο χάος και στον έρωτα παρέα 
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Γι’ Αυτό Ξανά Σου Λέω 

 

Αν φύγει απ’ τα μάτια μου η νύχτα 

Το ξέρω πάλι πως θα αλλάξω 

Τις μαύρες πέτρες του καιρού 

Με δρόμο θα ανταλλάξω 

 

Γι’  αυτό κι  άφησα επίτηδες 

Το τρένο να περάσει 

Βαρέθηκα να κρύβομαι 

Σαν να ’μαι αρνί 

Απ’ τον χασάπη μη με πιάσει 

 

Βαρέθηκα να λέω βρέχει 

Όταν με φτύνουν νόμιμα 

Βαρέθηκα να είμαι πρόβλημα 

Σε τηλεοπτικά απόβλητα 

 

Βαρέθηκα φωτιές να βλέπω 

Κι αυτούς να σπάνε πλάκα 

Δημοσιογράφους να πίνουν 

Για το καλό ενός λαού μαλάκα 

 

Γι’ αυτό ξανά σου λέω πως άφησα 

Επίτηδες το εύκολο να χάσει 

Μήπως ο μαύρος του καπνός 

Τον δρόμο μου χαλάσει 
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Η Νέα μου  Πατρίδα 

 

Φυσάει αέρας δυνατός 

Βροχή θα φέρει 

Πως να ξεπλύνει όμως κι αυτή 

Το κόκκινο απ’ το χέρι 

 

Χειμώνας ήρθε βροχερός 

Παιδιά που κλαίνε 

Στον δακρυγόνων τη βροχή 

Τα μάτια καίνε 

 

Μιλάνε οι ώρες στη σιωπή 

Κι ο χρόνος σβήνει 

Αυτός που σκύβει για να ζει 

Ραγιάς πάντα θα μείνει 

                 

Κι εδώ στη νέα σου πατρίδα 

Το κόκκινο στο σώμα σου σφραγίδα 

Στα μάτια σου τα δάκρυα είδα 

Εδώ στη νέα σου πατρίδα 

 

Κι εγώ στη νέα μου πατρίδα 

Πιασμένος κατά λάθος στην παγίδα 

Τα πάντα είδα… 

Τα πάντα είδα… 

 

Γεμάτη σκόνη εποχή 

Πόλεις που καίνε 

Σφαίρες που πέρασαν ξυστά 

Αυτά μου λένε… 
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Υδάτινη Χώρα 

 

Στον Ναυτίλο επάνω  

Τις εικόνες δεν χάνω 

Θα γυρίσω παντού 

Στην υδάτινη χώρα 

Στον γαλάζιο ουρανό 

Στη φωλιά του θεού 

Αν μπορέσω θα μπω                    

 

Κάτω απ’ τη θάλασσα 

Σε ’να κοιτώνα 

Ρίχνω χαρτιά 

στον Ποσειδώνα                                   

 

Κάτω από τα κύματα  

Με τον κάπτεν Νέμο 

Μη με ζητάς  

Εκεί πια μένω 

   

Στο γαλάζιο το κύμα 

Πάλι θα  ’βρω το βήμα 

Σε  μια άλλη σκηνή 

 

Στον Ναυτίλο επάνω 

Πάλι θα  ’βρω εκείνα 

Που ζητούσα παιδί 
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     Blog 

 

Ένα mail αργά 

Κάπου στο πουθενά 

Θα διαβάζεις κρυφά 

Πριν μου γράψεις  

Μια ακόμη συγνώμη 

 

Κι αφού νύχτωσε πια 

Θα σε πάρω αγκαλιά 

Σε ’να στίχο δειλά 

Εμείς μόνοι 

 

Μες το blog  μου καλά 

Να διαβάζεις τα λόγια 

Σε ένα στίχο μπορώ 

Να σε έχω αιώνια 

 

Που να σε  βρω καρδιά 

Να σου δώσω φιλιά 

Σε μια οθόνη γυαλί  

Και οι δύο μόνοι. 
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Το Μικρό Φιλί 

 

Μια ακόμη φορά στην αγάπη θα μπω 

Σ’ ένα όνειρο πάλι 

Μια ακόμη φορά 

Τη φωνή  μου θα βρω 

Πριν μιλήσουν οι άλλοι 

 

 Δεν γυρίζει σελίδα 

Αν κοιμάται η ελπίδα 

Του καιρού το παιγνίδι δεν θα ’μαι 

 

Και στο δρόμο μου είδα 

Να ξυπνά η ελπίδα 

Μυστικό στο ταξίδι σου  να ’μαι 

 

Μια ακόμη φορά 

Θα αποκτήσω φτερά 

Της Αγάπης το δώρο 

Μια ακόμη φορά 

Μια δυνατή φωτιά… 
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Στον Κίτρινο Αέρα 

 

Κάτι μυρίζει απόψε στον αέρα 

Κάπου ακούγεται ο κρότος από σφαίρα 

Φεύγει για σένα… χτυπά  εμένα 

Κάποιος φωνάζει μες τον κίτρινο αέρα 

 

Μες τη βαριά τους τη στολή οι αστυνόμοι 

Μέρες στημένοι στη γωνία δίχως γνώμη 

Για να μου κλέψουν τη φωνή έχουν πιστόλι 

Με περιμένουν άργησα και τους ζητώ συγνώμη 

                          

Στα πληγωμένα μου τα μάτια 

Κι αν σταματήσει η βροχή 

Το ουράνιο τόξο για να έρθει 

Θα κάνει χρόνια να φανεί 

 

Στα πληγωμένα μου τα χείλη 

Δεν θα ’χει γεύση το φιλί 

Γιατί μωρό μου τις φωνές μας 

Τις βάλανε στη φυλακή 

 

Τι καρτερούν οι αστυνόμοι 

Μες τη βαριά τους τη στολή 

Μάλλον εμένα περιμένουν 

Βρίζουν που άργησα πολύ 
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   Της Νύχτας το Καπέλο 

 

Ο κόσμος περπατάει και παραμιλά 

Άλλος χρωστάει στα όνειρα κι άλλος στα παιδιά 

Κι εσύ μου αραδιάζεις σχέδια στα χαρτιά 

Γιατί θες να δικάζεις για λίγη λευτεριά  

 

Της νύχτας το καπέλο έπιασε φωτιά 

Κι εσύ μου αραδιάζεις χίλια μυστικά 

Μα η ψυχή μου διψάει για ένα φιλί 

Η αγάπη αν πάει ταξίδι δεν θα ξαναρθεί 

 

Ο ήλιος μου μιλάει: Τρέξε ως την καρδιά 

Κάποιος θα σε αγαπήσει γι’ αυτό αληθινά 

Το ουράνιο τόξο ήρθε ξαφνικά 

Η βροχή σταμάτησε για να ανθίσει η καρδιά 

 

Της νύχτας το καπέλο έπιασε φωτιά 

Για να μου μιλήσει πάλι από κοντά 

Κρυώνω το ξέρεις, κρυώνω από παιδί 

Κι όσο μεγαλώνω θα είμαι κάπου εκεί 

 

Ο κόσμος περπατάει και παραμιλά 

Άλλος χρωστάει στα όνειρα κι άλλος στα παιδιά 

Μα ο δικός μου ο κόσμος στη λύπη τραγουδά 

Το φεγγάρι του χορεύει να ξυπνάει η καρδιά 
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Σε Ένα Άλμπουμ παλιό  

 

Έχω μαζί μου ένα φακό 

Μην πέσω στα σκοτάδια 

Σε μια νύχτα βροχερή 

Που τα όνειρα είναι άδεια  

 

Σε μια λάθος μου στροφή 

Που είπα να περάσω 

Έβαλα μια υπογραφή 

Νατάσα να σε χάσω 

 

Γυρνάω πίσω τη στιγμή 

Μα πιάνομαι με λάσο 

Μέσα στης πόλης το κορμί 

Πώς να σε ξαναφτάσω  

 

Ένα άλμπουμ παλιό  

Που κοιτούσα μου μίλησε 

Το άρωμά σου απαλό 

Στο δωμάτιο μου μύρισε 

 

Ένα άλμπουμ παλιό  

Που μπορεί να μιλάει 

Και στη σκόνη να μπει 

Την ψυχή να  ζητάει 

 

Βλέπω μόνο χαρτιά 

Του καιρού μου τα εμπόδια 

Μου αλλάξαν καρδιά 

Και της βάλαν καλώδια  

 

Μα εσύ θα κυλάς  

Μες το σώμα ισόβια 

Κι άμα κάποιον φιλάς 

Θα  ψηλώνεις τα εμπόδια 

 

Αγάπη μου Νατάσα 

Σαν μια νεράιδα στην πηγή 

Σαν άνοιξης τη δροσερή  ανάσα 
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ΣΤΙΧΟΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
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Ο Μικρός μου Ήλιος      

 

Χούφτες από χώμα  

Από τη γενέθλια γη  

Έχω στο μπαλκόνι  

Να μυρίζει ανατολή  

 

Πίσω αν γυρίσω  

Η κατάρα θα ’χει βγει  

Και ο μικρός μου ήλιος  

Μια για πάντα θα χαθεί  

 

Τη βροχή φοβάμαι  

Του αέρα τη βοή  

Γιατί το φιλί σου  

Μες στη νύχτα θα χαθεί  

 

Τη φωτιά φοβάμαι  

Την αγάπη όταν βρω  

Γιατί αν την χάσω  

Μες στο άδειο θα καώ  

 

Στο γυμνό κορμί σου  

Μια καινούρια διαδρομή  

Πέταξα μαζί σου  

Ταξιδεύω ανατολή 

Μουσική:    

Γιώργος Δημητριάδης 

Ερμηνεία:  

Γιώργος Δημητριάδης 

CD ALMBOYM: Απ’  το Μηδέν (2012)Ε.Μ.Ι. 
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  Ο Μικρός Παναγιώτης 

 

Βρέχει μικρά χαμόγελα στο παράθυρο 

Μικρές βασίλισσες χορεύουν 

Κυνηγούν τον χειμώνα με τα κοφτερά δόντια 

Τα μάτια τους κρυμμένες φωνές 

Ο ήχος δυναμώνει 

Τα λουλούδια κινούνται 

Στην άγνωστη μουσική 

Έτοιμα να τραγουδήσουν 

Ο μικρός Παναγιώτης ξυπνάει 

Ακούγεται η φωνή του καλοκαιριού: 

Μια χούφτα ήλιο 

Ήρθα να σου χαρίσω μουρμουρίζει 

Μετά φεύγει  

Μαζί με  τις μικρές βασίλισσες 

Αφήνοντας το πολύτιμο δώρο του 

Στο παιδί 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Απαγγελία:  

Χρήστος Φολτόπουλος 

Σε μορφή video από το YOUTUBE  

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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  Στο Δρόμο της Αγάπης 
 

Σε  ένα φάρο… 

Τα μάτια μου ταξίδευαν 

Το πλοίο πριν να πάρω 

Κι όταν θα φύγω… 

Δεν θα υπάρχει πια ζωή 

Τα ίχνη  θα ’χουνε σβηστεί 

Θα ζω στο λίγο  

 

Τρέξε…στο δρόμο της αγάπης πάλι τρέξε 

Τη νύχτα με βιολιά κι αστέρια παίξε 

Να ακούω μιας νεράιδας τη φωνή  

 

Είναι μεγάλο το ταξίδι της αγάπης 

Έχει πολλές και δύσκολες στροφές 

Μα όταν θα βγεις στο δρόμο της διαβάτης 

Έχει στιγμές μοναδικές  

 

Το μόνο της ζωή μου καλοκαίρι 

Αυτό που με κρατούσες απ’ το χέρι 

Αυτό που με ξυπνούσες μεσημέρι 

Το μόνο της ζωή μου καλοκαίρι  

 

Τρέξε… στον ύπνο μου με  να  φακό και φέξε 

Στο όνειρο βάλε φωνή και παίξε 

Θα μάθεις  αν σε αγάπησα πολύ  

                        

Είναι μεγάλο το ταξίδι της αγάπης 

Έχει πολλές και δύσκολες στροφές 

Μα όταν θα βγεις στο δρόμο της διαβάτης 

Έχει στιγμές μοναδικές   

 

Κι όταν σαλπάρω… 

Το Φως από τα μάτια σου 

Να δώσεις σε ’να φάρο 

Για να με πάρει αγκαλιά 

Τη νύχτα πριν σαλτάρω 

 

Δώρα…δεν χάνεται η αγάπη σε μια μπόρα 

Δεν σβήνει  όταν βρεις την ανηφόρα 

Αντέχει όταν είναι αληθινή 
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Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE9(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

Κάπου Μακριά Εδώ Κοντά  

  

Θα ξενυχτήσω πάλι μόνος στο ποτάμι 

Να σπαρταράω μες του μύθου μου το δίχτυ  

Θα  σε φωνάξω για να βγεις απ’ την ομίχλη 

Σαν την νεράιδα στο ολόγιομο φεγγάρι 

 

Μόνο της νύχτας η αγκαλιά  αυτή σε έχει 

Μέσα στα χρόνια μια πιστή φυλακισμένη 

Αν καταφέρεις και με δεις θα είμαι ο  ξένος 

Που μόνος ζει σε μια χώρα ερειπωμένη 

 

Ένα φιλί σου θα κρατούσα πάλι 

Στα χέρια μου να  το πετάξω 

Σε ένα ολόγιομο φεγγάρι 

Τον ουρανό χρυσό να βάψω 

 

Το άρωμά σου θα κρατούσα πάλι 

Τον χρόνο αν μπορούσα να αλλάξω 

Θα έδινα και τη ζωή μου 

Τη φυλακή σου στο λεπτό να κάψω 

 

Θα σου αφήσω μόνο ένα μου σημάδι 

Να με γνωρίσεις όταν φύγει η ομίχλη 

Αν με ζητήσεις ένα σύννεφο με δείχνει 

Κάπου μακριά εδώ κοντά 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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  Εκεί στη Σαλονίκη 

 

Ένα παλιό καΐκι κοιτάζω στο λιμάνι 

Την άγκυρα νομίζω πως τραβώ 

Αφού στα πάντα χάνω λέω να αλλάξω πλάνο 

Το άγνωστο νησί μου μήπως βρω 

 

Εκεί στη Σαλονίκη θα μπω μες το καΐκι  

Τους χάρτες μου θα ανοίξω και θα δω 

 

Με μύθους παίζω σκάκι 

Σαν ψάχνω μια Ιθάκη 

Ταξίδια άγρια του μυαλού 

Με θρύλους παίζω τάβλι 

Ώσπου να βρω και  πάλι 

Τα βήματα ετούτου  του καιρού 

 

Θα δω τον Οδυσσέα με ένα θεό παρέα 

Τον άνεμο να ψάχνουν τον καλό 

 

Απ’ το όνειρο πριν πέσω θα τους παρακαλέσω 

Την ώρα που σαλπάρουν  από εδώ 

Μαζί τους να με πάρουν εκεί που θα μπαρκάρουν 

Τον κόσμο τους τον άγνωστο να δω 

 

Με μύθους παίζω σκάκι 

Σαν ψάχνω μια Ιθάκη 

Ταξίδια άγρια του μυαλού 

Με θρύλους παίζω τάβλι 

Ώσπου να βρω και  πάλι 

Τα βήματα ετούτου  του καιρού 

                  

Απ’ το όνειρο αυτό πριν πέσω 

Το άγνωστο νησί μου ίσως βρω 

Κι από τη Σαλονίκη αλλάζω πάλι σπίτι 

Και μένω μια για πάντα σε αυτό 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 181 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 

 

 

   Στην Άλλη Όχθη   

                 

Ακούω ένα γέλιο στη νύχτα ξανά 

Πέφτω στο χώμα κι αυτό δυναμώνει 

Βάζω φωτιά σε χόρτα ξερά 

Κι έτσι ο φόβος μου για απόψε τελειώνει  

 

Κι αν ταξιδεύω συχνά  μοναχός 

Φοβάμαι τις σκιές στο σκοτάδι 

Πληρώνω τις μνήμες τι φόρος κι αυτός 

Να είσαι λαβύρινθος στη χώρα του Άδη  

 

Κι όμως παράτησα το δρόμο 

Να ακολουθήσω το αστέρι μου παντού 

Για να κερδίσω ένα βήμα μόνο 

Μήπως γλυτώσω απ’ τα χαστούκια του ουρανού  

 

Είναι μικρή ξέρω η φωνή μου 

Τόσο μικρή που τη φοβίζει η ησυχία 

Παίρνει μια πέτρα σπάει το τζάμι 

Κι όλο ζητάει να ξυπνήσει η ενορία  

 

Πρώτη φορά που δεν φοβάμαι πως θα χάσω 

Γιατί γνωρίζω πως η αγάπη είναι βροχή 

Πρώτη φορά που δεν φοβάμαι να φωνάξω 

Αν και οι γείτονες λατρεύουν τη σιωπή 

 

Πρώτη φορά που λέω τώρα θα περάσω 

Απέναντι στην άλλη όχθη και ότι βγει 

Δεν έχω τίποτε πολύτιμο να χάσω 

Και μου αρέσει που έχει τρέλα η εποχή     

 

Ακούω μουσική στη νύχτα ξανά 

Τρέχω στο δρόμο μα αυτή δυναμώνει 

Αρπάζω ένα αστέρι το βάζω φωτιά 

Κι έτσι ο φόβος μου για απόψε τελειώνει  
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Δεν περιμένω να έρθει το φως 

Γιατί το ψάχνω εγώ στα κρυμμένα 

Κι αν στο σκοτάδι φαντάζω γυμνός 

Απλά με όλα αυτά τα έχω χαμένα 

 

Κι όμως παράτησα το δρόμο 

Να ακολουθήσω το αστέρι μου παντού 

Για να κερδίσω ένα βήμα μόνο 

Μήπως γλυτώσω απ’ τα χαστούκια του ουρανού  

 

Είναι μικρή ξέρω η φωνή μου 

Τόσο μικρή που τη φοβίζει η ησυχία 

Παίρνει μια πέτρα σπάει το τζάμι 

Κι όλο ζητάει να ξυπνήσει η ενορία  

 

Πρώτη φορά που δεν φοβάμαι πως θα χάσω 

Γιατί γνωρίζω πως η αγάπη είναι βροχή 

Πρώτη φορά που δεν φοβάμαι να φωνάξω 

Αν και οι γείτονες λατρεύουν τη σιωπή  

 

Πρώτη φορά που λέω τώρα θα περάσω 

Απέναντι στην άλλη όχθη και ότι βγει 

Δεν έχω τίποτε πολύτιμο να χάσω 

Και μου αρέσει που έχει τρέλα η εποχή      

 

Είναι μικρή ξέρω η φωνή μου 

Τόσο μικρή που τη φοβίζει η ησυχία 

Παίρνει μια πέτρα σπάει το τζάμι 

Κι όλο ζητάει να ξυπνήσει η ενορία   

 

Είναι μικρή ξέρω η φωνή μου 

Είναι μια ψεύτρα που όλο λέει την αλήθεια 

Έχει από χρόνια πάρει δώρο το κορμί μου 

Μικρή που αφήνει τα μεγάλα στη συνήθεια   

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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 Αν Θέλεις Καλοκαίρια 

      

Δεν τα παράτησες ποτέ σου 

Κι ας περπατούσες στη βροχή 

Πόσες φορές ο δρόμος είχε 

Βράχους πολλούς στη διαδρομή 

 

Γύρευες μέσα σου στο σώμα 

Ο έρωτας σπίτι να βρει 

Πίστευες της αγάπης δώρα 

Κάποιος στην τύχη να τα δει 

 

Να σε αγγίξει με τα μάτια 

Να σου τραντάξει το κορμί 

Κάτω να πέσεις σε κομμάτια 

Να σπαρταράει η ψυχή 

 

Έλα κοντά μου μη φοβάσαι πες μου πως κλείνει μια πληγή 

Γιατί στου φόβου το παλάτι η αγάπη πάντα είναι μισή 

Έλα κοντά μου μη φοβάσαι έλα κοντά μου να μου πεις 

Πως πήγαν στη φωτιά τα χρόνια πως τρέξανε μακριά τα αηδόνια  

 

Ξέρεις διαβάζω στο σκοτάδι από παλιά με ένα φακό 

Γιατί φοβόμουν από πάντα πως ότι κάνω ενοχλώ 

Και τώρα που έκλεισα σαράντα το ίδιο νοιώθω πάλι εδώ 

Γιατί είμαι ροκ και ψάχνω μπάντα στο ράδιο μέσα να κρυφτώ 

 

Πάρε αν θέλεις Καλοκαίρια 

Σου ’πε στον ύπνο σου ο θεός 

Φοβήθηκα να μη φοβάσαι 

Και εγώ να φαίνομαι μικρός 

 

Πάρε αν θέλεις Καλοκαίρια 

Σου ’πε στον ύπνο σου ο θεός 

Κοίτα το δρόμο σου και φτάσε 

Θα σου κρατώ εγώ το φως 

   

Πόσες φορές είπες εντάξει 

Θα ακολουθήσω τη ζωή 

Δεν θα χαλάσω εγώ την τάξη 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 184 

Να ’μαι στο πλήθος η σιωπή 

 

Γύρευες κάτω απ’ το στρώμα 

Όλος ο κόσμος σου να ζει 

Κι ας ένοιωθες φτωχή ακόμα 

Που στο όνειρο δεν έχεις μπει 

   

Έλα κοντά μου μη φοβάσαι έλα κοντά μου σαν βροχή 

Για να σε αγγίξω σαν σταγόνα και το κορμί να δροσιστεί 

Ότι χαμένο το ξυπνάω και να ξανάρθει του ζητώ 

Μα σαν το δω αλλού κοιτάω να ξαναφύγει του ζητώ 

 

Μια φυλακή έχω δική μου για να κλειδώνω ότι αγαπώ 

Γιατί είμαι ροκ και ήμουν πάντα να μη φοβάμαι τον καιρό 

   

Πάρε αν θέλεις Καλοκαίρια 

Σου ’πε στον ύπνο σου ο θεός 

Φοβήθηκα να μη φοβάσαι 

Και εγώ να φαίνομαι μικρός 

 

Πάρε αν θέλεις Καλοκαίρια 

Σου ’πε στον ύπνο σου ο θεός 

Κοίτα το δρόμο σου και φτάσε 

Θα σου κρατώ εγώ το φως 

 

Συλλέγω στιγμές μα όταν βρω αφορμές τις αφήνω στο χθες  

Και αφού είναι πολλές και είναι γυμνές τις κρύβω κι αυτές 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

  HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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   Γιατί η Αγάπη Μάτια μου 
 

Φτάνεις  πρωί απ’ τη δουλειά με μάτια κουρασμένα 

Πριν φύγω εγώ και πάω σε αυτή να γίνω σαν κι εσένα 

Βάρδια που τελειώνει την αυγή τα μάτια θα σου σπάσει 

Μέσα στη νύχτα το κορμί κι  αυτό θα το διψάσει 

 

Πήρε η νύχτα πληρωμή ξεχρέωσε και τη μέρα 

Σε μια ψιχάλα που θα ’ρθεί για να τα βγάλω πέρα 

Στο δρόμο σκέφτομαι ξανά καράβια που έχω πάρει 

Και στης Λαμίας τα στενά ψάχνω να βρω τον Άρη 

 

Περνάει ο καιρός αγάπη μου στα μάτια πέφτει η πόλη 

Λίγο κρασί πίνει η ζωή κι όμως κρατάει τιμόνι 

Πατάει γκάζι στην εθνική μονάχα όταν θυμώνει 

Γιατί η αγάπη μάτια μου πονάει αν μένει μόνη 

 

Έχει πατρίδα σύννεφα που ζουν στην αμαρτία 

Και την τρομάζεις άμα λες πως είναι πάντα αγία 

Γιατί η αγάπη μάτια μου δεν θέλει να μιλάει 

Βγάζει φωνή με σιωπές και πονηρά γελάει 

 

Σου πήρε η νύχτα τη φωνή σε μια ακόμη βάρδια 

Μονάχη σε μια κλινική και σου έκλεψε τα χάδια 

Μονάχη σε μια κλινική σε μια ακόμη βάρδια 

Μα της αγάπης Έφη μου δεν σου έκλεψε τη βάρκα 

 

Περνάει ο καιρός αγάπη μου στα μάτια πέφτει η πόλη 

Λίγο κρασί πίνει η ζωή κι όμως κρατάει τιμόνι 

Πατάει γκάζι στην εθνική μονάχα όταν θυμώνει 

Γιατί η αγάπη μάτια μου πονάει αν μένει μόνη 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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Τα Παπούτσια του Μάγου Χρόνου  
 

Στη αγκαλιά μιας θάλασσας σαν βάρκα η ζωή μου 

Υγρά σεντόνια κύματα την πέταξαν μακριά 

Αφού δεν ήξερα καλά πως άνεμος χτυπάει 

Αυτούς που νοιώθουν δυνατοί και αφήνουν τα κουπιά 

 

Ανάσα για ένα  άντρα είναι ο δρόμος 

Μου έλεγες πατέρα αν ήσουν μόνος 

Τα σύννεφα αν θυμώνουν να γελάς 

Στον έρωτα να τρέχεις κι ας χτυπάς 

 

Την νύχτα απ’ το παράθυρο να ρίχνεις 

Τα ψεύτικα κι όλα τα στημένα 

Στο φως τώρα γυρνάς σαν ταξιδιώτης 

Ψηλά με τα παπούτσια μαγεμένα  

    

Αγρότης ο πατέρας μου ποτέ δεν είδε κύμα 

Μόνο ποτάμια ορμητικά που έριχναν βουνά 

Κοιτώντας το ποτήρι του έλεγε με ’να βλέμμα 

Πρόσεχε το ταξίδι σου κι αγάπα το γλυκά 

 

Ψωμί δεν φτάνει να έχεις για να φας 

Το δρόμο αν δεν βλέπεις να πατάς 

Κλωστή να αφήνεις να γυρίζεις πίσω 

Τον άγνωστό σου κόσμο να γνωρίσω 

 

Να κλείνεις το παράθυρο βοριάς 

Σε βλέπω με τα μάτια νυσταγμένα 

Στο φως τώρα γυρνάς σαν ταξιδιώτης 

Ψηλά με τα παπούτσια μαγεμένα 

   

Σφιχτά κρατώντας αγκαλιά ένα μικρό φεγγάρι 

Ένα φεγγάρι κόκκινο που ’μοιαζε ζωγραφιά 

Κατάλαβα η βάρκα μου πως βγήκε στο λιμάνι 

Τον γιό μου όταν κράτησα σφιχτά στην αγκαλιά 
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Φεύγει η ζωή μα εδώ είναι για πάντα 

Ένα παιδί τα χρόνια φέρνει πάλι πίσω 

Πατρίδα έχω τα άγρια τα ποτάμια 

Στο ρεύμα τους τις μνήμες θα δροσίσω 

 

Εγώ μεγάλωσα στα μαύρα της γιαγιάς 

Τον φόρο τους  μικρό θα στον αφήσω 

Τον φόβο είπες μέσα σου θα σβήσω 

Φωνή να αφήνεις και να μένει πάντα πίσω 

    

Την νύχτα απ’ το παράθυρο να ρίχνεις 

Τα ψεύτικα κι όλα τα στημένα 

Στο φως τώρα γυρνάς σαν ταξιδιώτης 

Ψηλά με τα παπούτσια μαγεμένα 

 

Να κλείνεις το παράθυρο βοριάς 

Σε βλέπω με τα μάτια νυσταγμένα 

Στο φως τώρα γυρνάς σαν ταξιδιώτης 

Ψηλά με τα παπούτσια μαγεμένα 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 188 

    Το Όνειρο 

             

Στο όνειρο μου κάποιο βράδυ 

Φυσούσε αέρας δυνατός 

Παντού ο δρόμος μου σκοτάδι 

Μα εγώ ζητούσα λίγο φως 

 

Στο όνειρο μου κάθε βράδυ 

Βάζω σημάδι και χτυπώ 

Πετώ μια πέτρα στο σκοτάδι 

Σπάζω το τζάμι το θολό 

 

Αν κρύφτηκε στη θάλασσα η αγάπη  

Ψάχνω τα χνάρια της στην άμμο της να μπω 

Πετάω έξω απ΄ το κορμί μου έναν αιώνα 

Ρίχνω ένα σύννεφο και γίνομαι νερό 

 

Όποιο λιμάνι και να πιάσω 

Μες στο όνειρό μου το καλό 

Θα ψάχνω ήλιο και θα βρίσκω  

Στα μάτια πάντα να κρατώ 

     

Όποιο λιμάνι και να πιάσω 

Αν είσαι εκεί θα ’μαι και ’γώ 

Να σε κεράσω λίγη αγάπη 

Πριν απ’ το όνειρό μου βγω 

 

Αν έπεσε σε μια στροφή η αγάπη 

Ρίχνω ένα λάσο και τη βγάζω απ’ τον γκρεμό 

Κι ακούω πάλι μια φωνή που λέει τώρα 

Κάνε το όνειρο να μοιάζει αληθινό 

 

Κι αν το όνειρό μου είναι λάθος 

Κι αν το ταξίδι έχει στεριά 

Πάντα θα βρίσκω έναν δρόμο 

Να ταξιδεύω μακριά 
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Αν κρύφτηκε στη θάλασσα η αγάπη  

Ψάχνω τα χνάρια της στην άμμο της να μπω 

Πετάω έξω απ’ το κορμί μου έναν αιώνα 

Ρίχνω ένα σύννεφο και γίνομαι νερό 

 

Αν έπεσε σε μια στροφή η αγάπη 

Ρίχνω ένα λάσο και τη βγάζω απ’ τον γκρεμό 

Κι ακούω πάλι μια φωνή που λέει τώρα 

Κάνε το όνειρο να μοιάζει αληθινό 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης (2012) 

Έλλη Χατζή (2013) 

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012@2013) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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Στο Νησί της Αγκαλιάς σου  
 

Μίλα μου πάλι να έρθει ο ήλιος  

Πάνω στο άρμα σου και ετούτο το πρωί 

Να επουλώσει έστω και λίγο 

Το τραύμα που αφήνει στην ψυχή η εποχή 

 

Πάντα τα βράδια σου στέλνω σημάδια 

Μακριά αν είσαι να είμαι μέσα σου η φωνή 

Με μια ελπίδα σε μια μόνο παρτίδα 

Να καταφέρω να γυμνώσω τη σιωπή 

   

Απ' το νησί της αγκαλιάς σου έχω σημάδια  

Στη σκέψη μου έχω του ερωτά σου την ορμή 

Κι αν βλέπω μπόρα τρέχω όπως τώρα 

Να βρω νερό απ' την πηγή που είσαι εσύ 

   

Έχω απ’ τα χάδια των φιλιών σου σημάδια 

Στα μάτια έχω τη δική σου τη φωνή 

Κι αν βλέπω άδεια κάποια καράβια 

Είναι που η χώρα για ενέχυρο που έχει δοθεί 

 

Έχω στο αίμα του θυμού σου το βλέμμα 

Έχω από σένα μια εικόνα μαγική 

Στο νέο αιώνα να σπας τον κανόνα 

Να είσαι φως νερό να είσαι η ίδια η ζωή  

 

Απ' το νησί της αγκαλιάς σου έχω σημάδια  

Στη σκέψη μου έχω του ερωτά σου την ορμή 

Κι αν βλέπω μπόρα τρέχω όπως τώρα 

Να βρω νερό απ' την πηγή που είσαι εσύ 

   

Μίλα μου πάλι να έρθει ο ήλιος  

Πάνω στο άρμα σου και ετούτο το πρωί 

 

Κι αυτή τη σελίδα την έχω πατρίδα 

Αυτό το απλό που έκανε αδύνατο η ζωή 

Να με πετάει σε φως γαλάζιο 

Μια που η σημαία μου λερώθηκε κι αυτή 
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Απ' το νησί της αγκαλιάς σου έχω σημάδια  

Στη σκέψη μου έχω του ερωτά σου την ορμή 

Κι αν βλέπω μπόρα τρέχω όπως τώρα 

Να βρω νερό απ' την πηγή που είσαι εσύ 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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Τα Κόκκινα Περιστέρια             

    

Βρεγμένο χώμα όταν μυρίζω 

Έχω αρώματα στο νου 

Από της μάνας γης το σώμα 

Απ’ τα παιγνίδια του γυμνού 

 

Μικρές ψιχάλες όταν πέφτουν 

Φέρνουν μεγάλες αγκαλιές 

Μα τώρα  έστειλαν την κρίση 

Και μας τις έκλεψαν κι αυτές 

 

Ριγμένο σώμα σε χαρτόνια 

Είναι το κρεβάτι του καιρού 

Φέρανε αυτοί που το σπουδάσαν 

Σε σεμινάρια Δ.Ν.Τ. 

 

Ριγμένο σώμα σε χαρτόνια 

Βλέπω στο δρόμο μου παντού 

Στην αγκαλιά της γης της μάνας 

Και στην παράγκα του θεού                 

 

Πες όχι, όχι σε ότι σε τρελαίνει 

Πες όχι, όχι όταν στην ψυχή 

Φωνή δεν βγαίνει 

Όχι, όχι το μπορείς 

Σε ένα υπόγειο στη σιωπή 

Να μη κλειστείς 

 

Πες όχι, όχι σε ότι σε πεθαίνει 

Πες όχι, όχι σε ότι σε τρελαίνει 

Πες όχι το μπορείς 

Στην παγίδα πάψε να είσαι λογιστής 

 

Απ’ το χώμα μαζεύω λέξεις  

Δεν έχω μάτια μου καιρό 

Για να ξεφύγω απ’ τη μπόρα 

Στον ουρανό θα κρατηθώ 

 

Στην άδεια πλατεία όταν φύγει η πορεία 
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Και το φως καεί απ’ τη φωτιά 

Θα κοιτάζω ξένα πλοία 

Τα ναυάγια της νύχτας τα κορμιά 

 

Πνίγομαι στους καπνούς ακόμα 

Πίνει η νύχτα μου φωνές 

Είναι αλήθεια όλα κόκκινα  

Τα περιστέρια στις σκεπές 

 

Πνίγομαι στους καπνούς ακόμα 

Μα σε φωνάζω είμαι εδώ 

Τρέξε και πιάσε μου το χέρι 

Μες τη φωτιά μη ξεχαστώ  

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 194 

      Τα Χέρια των Αγγέλων 

                                                        

Αν τα παπούτσια σου ο χρόνος έχει πάρει 

Τα μάτια κλείνω να σου ψάξω θάλασσα 

Να αρπάξω απ’ τον αφρό της λίγα κύματα  

Καινούρια εκεί μήπως και βρω μηνύματα  

 

Τα χέρια απλώνεις για να βρεις στηρίγματα 

Μα ο αέρας την αγάπη έχει πάρει 

Στις προσευχές κουράστηκαν τα βήματα  

Και στο μυαλό σου φύτρωσε σιωπής σκοτάδι 

 

Γιατί γελάω όταν σου λένε πάλι σε αγαπώ 

Γιατί γελάω όταν σου λένε πάλι ψέμα 

Γιατί εσύ νομίζουν είσαι άστοχο υλικό 

Και πίνεις μόνο της αγάπης το αίμα 

 

Γιατί γελάω όταν σου λένε σε αγαπώ 

Γελάω όταν το μέλλον βλέπουν τέρμα 

Γιατί το εφήμερο απ’ το αιώνιο έχει ανάμεσα θεό 

Και εσύ γνωρίσεις των αγγέλων σου τα χέρια 

 

Το μόνο που ήξερες ήταν να αγαπάς 

Να ψάχνεις φως στα μάτια τα μεγάλα 

Μα κόλλησαν οι μέρες σου κι αργά μιλάς  

Στα βήματα που ακούγονται στη σκάλα 

 

Χάνεις την μπάλα και ψάχνεις τη σκάλα 

Ψηλά να ανέβεις να ρωτήσεις το θεό 

Που σταματάει η τιμωρία  που πέφτει αργία 

Μα αυτός σου ρίχνει μόνο κεραυνό 

 

Γιατί γελάω όταν σου λένε πάλι σε αγαπώ 

Γιατί γελάω όταν σου λένε πάλι ψέμα 

Γιατί εσύ νομίζουν είσαι άστοχο υλικό 

Και πίνεις μόνο της αγάπης το αίμα 

 

Γιατί γελάω όταν σου λένε σε αγαπώ 

Γελάω όταν το μέλλον βλέπουν τέρμα 

Γιατί το εφήμερο απ’ το αιώνιο έχει ανάμεσα θεό 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 195 

Και εσύ γνωρίσεις των αγγέλων σου τα χέρια 

 

 

 

Γιατί γελάνε όταν λες στον ήλιο θα καώ 

Σε κοροϊδεύουν όταν πέφτεις στη βελόνα 

Γιατί γελάνε  σαν το φάρμακο το βλέπεις για εχθρό 

Αφού αιχμάλωτη σε έχουνε τα χρόνια 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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Τα Παιδιά Της Πέτρας 

 

Τα μυστικά μου ξέρεις έχουν 

Με κωδικό σε μηχανή 

Και τη φωνή μου την αλέθουν 

Σε κάδο νύχτα να χαθεί 

 

Μες τις εικόνες  των αγίων 

Θα δω το δρόμο μου κλειστό 

Της εκκλησιάς μόνη συνήθεια 

Να προσκυνάει τον εχθρό 

 

Όταν ο άνεμος θα βγάλει μια κραυγή 

Τη μαύρη τη βροχή μακριά και διώξει 

θα  ’χει τελειώσει  μια για πάντα η κατοχή 

Στο χώμα των θεών και στη ψυχή μου 

 

Ζήσε για αυτή μας την γιορτή 

Μη σκύβεις το κεφάλι, ζήσε 

Κι αν θα βραχείς απ’ τη μαύρη τη βροχή 

Μη φοβηθείς τη νύχτα βρίσε 

 

Ζήσε για αυτή μας την στιγμή 

Ένας γαλάζιος ουρανός σου λέει ζήσε 

Σε αυτό το φως κανείς δεν έμεινε δειλός 

Φωτιά στα μάτια την ψυχή σου χτίσε 

 

Σε μια  κραυγή αν θα ξυπνήσω 

Πόνου που θα ζητά βοήθεια 

Δεν θα’ ναι νύχτας παραμύθια 

Μα των παιδιών σου η αλήθεια 

 

Που τα όνειρά τους δεν ξεχάσαν 

Χτυπούν με πέτρες λίγο γκρίζο 

Τα πρέπει μας τα δώσαν πίσω 

Στη νύχτα ψάξανε το λίγο 
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Όταν ο άνεμος στο σύννεφο θα πει 

Μακριά, μακριά πολύ μακριά να τρέξει 

Τότε γαλάζιος ουρανός και ήλιος φιλί 

Μέσα στη  θάλασσα σαν το παιδί θα παίξει 

 

Ζήσε για αυτή μας την γιορτή 

Μη σκύβεις το κεφάλι, ζήσε 

Κι αν θα βραχείς απ’ τη μαύρη τη βροχή 

Μη φοβηθείς τη νύχτα βρίσε 

 

Ζήσε για αυτή μας την στιγμή 

Ένας γαλάζιος ουρανός σου λέει ζήσε 

Σε αυτό το φως κανείς δεν έμεινε δειλός 

Φωτιά στα μάτια την ψυχή σου χτίσε 

 

Όταν τα ασκέρια  απ’ τον ήλιο θα καούν 

Και το γαλάζιο το ποτάμι τρέξει 

Μόνο οι στάχτες τους θα μείνουν για να πουν: 

Λίγο σκοτάδι είναι ντροπή με τόσο φως να παίξει 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

                                     HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα παπούτσια του μάγου χρόνου-Σάκης Αθανασιάδης 198 

Μια Φέτα Καλοκαίρι 
 

Δεν θα υπάρχει καλοκαίρι 

Και το κρασί θα ’ναι νερό 

Αν τώρα η θάλασσα δεν φέρει 

Ένα φιλί να δροσιστώ 

 

Αν τα καράβια φεύγουν άδεια 

Και εμείς είμαστε πάντα εδώ 

Δεν θα υπάρχει καλοκαίρι 

Και το κρασί θα ’ναι νερό 

 

Πιάσε μια φέτα καλοκαίρι 

Βάλ’τη στα μάτια μου να βρω 

Πως να ξυπνήσω ένα αστέρι 

Για να σου πει πως σε αγαπώ 

 

Πιάσε μια φέτα καλοκαίρι 

Να τη δαγκώσω να σου πω 

Πως η αγάπη φως θα φέρει 

Όσο υπάρχουμε και οι δυο 

   

Απ’ τα μαλλιά σου το αστέρι 

Θα φέγγει ως τον ουρανό 

Πώς να μην έρθει καλοκαίρι 

Το φως σου πάλι αν κοιτώ 

   

Απ’ την καρδιά μου το αστέρι 

Θα τρέχει σε βουνό ψηλό 

Ένα λουλούδι να σου φέρει 

Του έρωτα το μυστικό 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) 

HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 

ARPEGGIOSMP (MUSIC PRODUCTION) chris s.e Homestudio.pro., salonika, Greece 
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Ελεύθερος Κανείς δεν Τρομάζει 

 

Κοιτάω σβησμένη τη μηχανή 

Και η εικόνα αυτή με τρομάζει 

Παίρνω το κράνος μια βαλίτσα μισή 

Να ψάξω το φως που με αλλάζει 

 

Πατάω γκάζι μετά τη στροφή 

Η Ελλάδα στον άνεμο αλλάζει 

Δεν βλέπω θλίψη στην ευθεία γραμμή 

Ελεύθερος κανείς δεν τρομάζει 

 

Έχω στα χέρια ένα χάρτη παλιό 

Και από πάνω ακριβώς τα αστέρια 

Για τα νησιά καλό οδηγό 

Μια αγκαλιά καλοκαίρια 

 

Περνάω από το άδειο και πάλι στο μπλε 

Ελεύθερος κανείς δεν τρομάζει 

Γιατί να φωνάξω στα θέλω τους ναι 

Η Ελλάδα με όχι αλλάζει 

 

Περνάω απ’ την Πάρο για ένα καφέ 

Η άμμος η χρυσή μου ταιριάζει 

Πάρε μια άδεια μα πες τώρα το ναι 

Στην Οία ο ήλιος φωνάζει 

 

Πατάω γκάζι σε ένα νησί 

Κι έχω ξεχάσει τι με τρομάζει 

Κάνω βουτιά με εσένα γυμνή 

Ελεύθερος κανείς δεν τρομάζει 

 

Ακούω το κύμα και λέω γιατί 

Εδώ δεν μετράει ο χρόνος 

Κανένας δεν τρέχει να πιάσει κορυφή 

Και ο ήλιος είναι ίδιος για όλους 

Μουσική: 

Γιάννης Βελίκης 

Ερμηνεία:  

Γιάννης Βελίκης  

Σε μορφή video από το YOUTUBE(2012) HOMESTUDIOPRO & CHRIS S.E 2012 
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Ο ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

 Γεννήθηκε το 1965 στον Άγιο Πέτρο του Κιλκίς. Το διήγημά του 17Ν 

έχει διακριθεί από την ΕΡΑ στην αρχή της πεζογραφικής του 

πορείας, ενώ έχουν δημοσιευτεί άρθρα 

του σε καθημερινές εφημερίδες. Ποιήματά του βρίσκονται σε πολλές 

ανθολογίες και το έργο του έχει αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις. 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος λογοτεχνικών ομάδων και κινήσεων για ένα 

διαφορετικό βλέμμα. Είναι μέλος της ΑΕΠΙ και μέλος σε κάθε 

προοδευτική καλλιτεχνική κίνηση. Οι ArpeggiosMp το 2012 είναι οι 

πρώτοι που μελοποίησαν στίχους του σε μορφή demo & 

video(youtube), ενώ η πρώτη του δισκογραφική παρουσία γίνεται στο 

τέλος του 2012 στο CD άλμπουμ : Απ’ το Μηδέν , του Γιώργου 

Δημητριάδη. 

Το 2013 η Έλλη Χατζή είναι η πρώτη γυναίκα που ερμηνεύει στίχους 

του.  
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