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Πινελιά απροσεξίας

Πινελιά απροσεξίας
στης ψυχής μου τον καμβά,
ανατρέπει τη σελίδα 
της ζωής μου την παλιά.

Της προσθέτει άλλο χρώμα,
πιο βαθύ και φωτεινό,
για να μοιάζει μ’ έν’ αστέρι 
σε καθάριο ουρανό.

Στον ορίζοντα του χρόνου
μι’ αντηλιά αιμορραγεί
κι ένα δάκρυ αργοκυλάει
κλείνοντάς μου την πληγή.

Κάθε ωραίο ξεθαρρεύει
απ’ αυτή την πινελιά
και με χρώματα ελπίδας
ξεχειλίζει την καρδιά.

Τώρα, στον καινούριο κόσμο,
όλα είναι μαγικά,
μια απέραντη αλάνα 
με φωνές από παιδιά.  
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Της ψυχής μου τα φτερά

Πόση θάλασσα ν’ ανηφορίσω 
για μια Πατρίδα τόσο μακρινή,
πόση σιωπή ακόμη θε να ζήσω
για της ελπίδας την κρυφή στιγμή;

Κι ας ήταν η ευχή μου θείο δώρο
κι ένα κανάτι δροσερό νερό,
ένα τραγούδι σ’ έναν ξένο χώρο
και μιας καμπάνας η κρυφή ηχώ.

Στην άσφαλτο της παιδικής μου μνήμης 
τα φώτα παραμένουνε σβηστά,
μονότονες φωνές μιας κάποιας φήμης
που πνίγηκαν μονάχες στα ρηχά.

Στέκουν τα κυπαρίσσια μες στο χώμα
χωρίς σκιές κι αγέρα να φυσά,
μια περιπέτεια που ζω ακόμα
μέσα στου κόσμου τη θολή ματιά.

Κι εγώ κάθε βραδιά αποδιωγμένος
τα πίνω στην ταβέρνα την παλιά
κι όσο κι αν νιώθω πάντα μεθυσμένος
κρατώ τη σκέψη και το νου γερά.   

Θα επιστρέψω στην αρχή του χρόνου
με ξίφος ματωμένο απ’ την καρδιά 
και μέσα απ’ τα χαλάσματα του φθόνου
θ’ ανοίξω της ψυχής μου τα φτερά.
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Σ’ αυτή την πέτρα σκάλισα

Σ’ αυτή την πέτρα σκάλισα 
μνήμες και ιστορία,
την προσδοκία της σιωπής
και την αλήθεια της στιγμής,
στου κόσμου την πορεία.

Όλα τα χρόνια της ζωής
στον αργαλειό της σκέψης,
στην ανηφόρα των καιρών
και στη σιγή κάποιων ωρών
που χάθηκαν οι λέξεις.

Το πάντρεμα των αστεριών
σε νύχτες αγριεμένες
και τον θυμό της αστραπής
μες στο ταξίδι της φυγής,
με πόρτες πια κλεισμένες. 
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Κι ακόμη εκείνη την ορμή
της πρώτης εφηβείας,
που ξεχειλίζει ουρανό
κι έχει στο στήθος τον σταυρό 
αμαρτωλής θυσίας.

Τα χθεσινά μας όνειρα
που ’μειναν ουτοπία,
καθώς στο διάβα της ζωής
ψάχνουν το στίγμα άλλης γης
με πράξεις ανομίας.

Την κάθε ανάσα της ψυχής
που αργοσαλεύει ακόμα,
κόντρα στα λάθη της ψευτιάς,
μ’ έναν αγέρα λεβεντιάς
και μιας αλήθειας χρώμα.

Σκάλισα τον Παράδεισο
κι η πέτρα έχει ραγίσει,
αφού κρυφτήκαν οι ψυχές
στου κάτω κόσμου τις ρωγμές
που ο χάρος είχε κλείσει.
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Κλέψε το φως των αστεριών

Κλέψε το φως των αστεριών
μια νύχτα του Απρίλη
και μέσα στην αστροφεγγιά
ρίξε την πρώτη ντουφεκιά,
το δίκιο ν’ ανατείλει.
  
Μην αρνηθείς της Άνοιξης
το πρώτο χελιδόνι,
που ακόμη κρύβει τη χαρά
κι έχει κλεισμένα τα φτερά
στο διπλανό μπαλκόνι.

Βάλε στο βάζο γιασεμί,
βασιλικό και δυόσμο
και κλείσε τις λαβωματιές
με τις καθάριες σου ματιές
π’ αλλάζουνε τον κόσμο.
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Με την ανάσα της βροχής
σ’ ένα βαθύ ποτάμι,
πέταξε όλη την ψευτιά
και σβήσε κάθε μολυβιά
που τ’ άδικο συνδράμει. 

Στο περιβόλι τ’ ουρανού,
στη γειτονιά τ’ ονείρου,
ακόμη παίζουν τα παιδιά,
έχοντας πάντα στην καρδιά
τ’ απόσταγμα του μύρου.

Αδέσποτα στη χαραυγή
τρέχουν γυμνά κορίτσια,
που αψηφώντας τον καιρό
λένε με πάθος σ’ αγαπώ
στου χρόνου τα καπρίτσια.

Κράτα τ’ αλάβαστρο της γης
σφιχτά στα δυο σου χέρια
και με πυξίδα σου το φως
κάνε ν’ αλλάξει ο καιρός
και διώξε τη μιζέρια.
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Μες στο ταξίδι της ζωής 

Μες στο ταξίδι της ζωής
δεν έχει χρόνο αναμονής
να ξαποστάσεις.

Μόνο στιγμές μοναδικές,
που κρύβουν λύπες και χαρές, 
μην το ξεχάσεις.

Βάλε στο στήθος τον σταυρό
για δύναμη και οδηγό
μες στο ταξίδι. 

Το γέλιο σου το παιδικό
μην το αλλάξεις με σκοπό
άλλο παιχνίδι.

Μάθε τον κόσμο ν’ αγαπάς,
να ξέρεις πάντα πού πατάς
και τι ορίζεις.

Κράτα το φως της αστραπής 
όσο αντέχεις και μπορείς
και μην λυγίζεις. 
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Πολλές φορές περπάτησα

Πολλές φορές περπάτησα
στο ίδιο μονοπάτι,
άλλες με ψεύτικο σκοπό
κι άλλες ψάχνοντας κάτι.

Κάτι απ’ το χθες που ξέχασε
την πόρτα να μου κλείσει
και παραμένει στη γωνιά
για να με ντουφεκίσει.

Μες στο ταξίδι πάντοτε
είχα κρυφά ένα πόθο,
να διαγράψω ένα πρωί
τη μοναξιά που νιώθω.

Εκείνη που ενστάλαζε
στις μνήμες την αλήθεια
κι έδενε κόμπο στην καρδιά
το γέλιο από συνήθεια.

Όσο τα χρόνια πέρναγαν
χωρίς αυτοθυσία,
ένα στενάχωρο γιατί
βρισκόταν σ’ ανταρσία.

Έτσι κι εγώ ξεφεύγοντας
απ’ τα δεσμά του κόσμου,
έγινα στάλα της βροχής 
μες στη δροσιά του δυόσμου.
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Διώξε μακριά

Διώξε μακριά, πολύ μακριά
κάθε ψευτιάς σημάδι
κι άνοιξε δρόμο φωτεινό
κι αχτίδα στο σκοτάδι.

Σκάψε την πέτρα όσο μπορείς
βαθιά μέσα στα στήθη,
λευτέρωσε το σώμα της
που κρύφτηκε στη λήθη.

Κι από τα βάθη της σιωπής
απόθεσε δυο λόγια
μ’ ένα κρυμμένο μυστικό 
στου κόσμου τα ρολόγια.

Με θάρρος πάντα στην καρδιά
ύψωνε την παντιέρα
και με του δίκιου τη γροθιά
τ’ άδικο κάνε πέρα.

Δώσε φωνή στη σκέψη σου
και βγες ξανά στους δρόμους,
διώξε το μαύρο σύννεφο 
και άλλαξε τους νόμους.
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Διαβάτη αποδιωγμένε

Όλα τα σκόρπισε ο αγέρας,
όλα τα πήρε η συννεφιά,
κρατήρας έγινε το τραύμα,
- πληγή για πάντα στην καρδιά -.

Βροχή που κτύπησε στο τζάμι
σε χειμωνιάτικη βραδιά,
μοιάζει με δάκρυ απελπισμένο
π’ αστείρευτο κατρακυλά.
 
Χάνονται οι μνήμες μες στον χρόνο,
στην τρικυμία του καιρού
και δυο στιχάκια σ’ ένα ποίημα
κλέβουν τη σκέψη και το νου.

Πόσα αξημέρωτα φεγγάρια
ακόμη τρέχουν σαν παιδιά
και πόσα αστέρια ξεχασμένα
δεν ξενυχτούν για μια αγκαλιά;

Τώρα διαβάτη αποδιωγμένε,
από της πόλης τον ρυθμό,
πάρε καινούριο μονοπάτι
χωρίς πυξίδα και σταθμό.

Τρέξε ξυπόλητος στ’ αγκάθια,
στο κύμα μέτρα την οργή,
ανέβα τ’ ουρανού τη σκάλα
μέχρι να φτάσεις στην κορφή. 
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Κι αν στη ζωή κατάφερα

Κι αν στη ζωή κατάφερα
στιγμές χαράς να ζήσω,
τα πρώτα μου σκιρτήματα
δεν θα τα λησμονήσω.

Ήταν πολύ ανώφελο
που πίστεψα στην τύχη 
και γκρέμισα της ομορφιάς
τα παιδικά μου τείχη.  

Μια εφηβεία χάθηκε
με μνήμες πονεμένες,
με ψεύτικα συνθήματα
κι ελπίδες πια χαμένες.

Πόσες φορές πληγώθηκα 
αναίτια απ’ τον κόσμο,
όπως το χέρι που ’κοψε
απ’ την αυλή τον δυόσμο;
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Πόσες, αλήθεια, συμφορές
και ξένες αμαρτίες
δεν στάθηκαν η αφορμή
για χίλιες δυο θυσίες;

Θα μείνω πάντα στη σιωπή
αταίριαστο ένα κύμα,
όσο ο χρόνος θα κυλά
στης θάλασσας το μνήμα.

Και μια νυχτιά αξημέρωτη
πριν σβήσει το φεγγάρι,
θα γίνω αστέρι ταπεινό
ο χάρος μην με πάρει.



ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

18

Τα δειλινά της γειτονιάς

Τα δειλινά της γειτονιάς,
-  πικρές σιωπές κάποιας γενιάς  -,
μου γύρισαν την πλάτη,
σαν μια χαμένη προσμονή,
μου θύμισαν για μια στιγμή
πως όλα είναι απάτη.

Κλεμμένη εικόνα απ’ τα παλιά,
έριξε γκρίζα πινελιά
σ’ αυτή την ιστορία
και σε μια φάση αμαρτωλή
άνοιξε πάλι την πληγή,
που έψαχνε ευκαιρία.

Την πίκρα τ’ αποχωρισμού
μέσα στο φως του δειλινού
θα κρύψω σε μιαν άκρη
κι όσο η καρδιά μου το μπορεί
θα δίνει αγάπη και στοργή,
να σβήσει κάθε δάκρυ.
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Το ταξίδι μας

Κισσός η αγάπη σου και μ’ έχει πνίξει
εκεί που γύρευα να βρω στοργή,
ένα παράθυρο να κρυφανοίξει
να νιώσω λεύτερος για μια στιγμή.

Φλόγα του έρωτα τα δυο σου χείλη
που πρωτογεύτηκα κάποια βραδιά,
καθώς κρυφόπαιζε κάποιο κοχύλι
σε κύμα απρόσμενο μες στα κρυφά.  

Όσο κι αν άντεξα την καταιγίδα
σ’ αυτό τ’ ατέλειωτο το δειλινό,
ποτέ δεν πίστεψα σ’ αυτά που είδα,
γιατί χανόντουσαν μες στον καπνό.

Ήταν τα χρόνια μας κραυγή και κλάμα
σε μια ατέλειωτη βαθιά σιωπή,
ένα ανιστόρητο αρχαίο δράμα
σ’ άλλη διάσταση και σ’ άλλη γη.  

Τώρα κοιτάζουμε κι οι δυο τη φλόγα
που της απέμεινε μια αναλαμπή,
για πράξεις που ήτανε μονάχα λόγια 
πριν το ταξίδι μας τερματιστεί.  
 
Γι αυτό ξεκλείδωσε απ’ την καρδιά σου
το πρώτο αίσθημα που ’χες κρυφό
και δώσε νόημα στα όνειρά σου
που πάντα στρίμωχνες σ’ ένα στενό.
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Το πέρασμά μου απ’ τη ζωή

Το πέρασμά μου απ’ τη ζωή
ήταν μιας νύχτας δρόμος,
μια ανταρσία της στιγμής
κι άλλου Θεού ο νόμος.

Άντεξα κάθε συμφορά,
δύσβατα μονοπάτια,
γιατί στη σκέψη και στο νου 
είχα ανοιχτά τα μάτια.

Τα μάτια εκείνα της καρδιάς,
που άδολα στον χρόνο,
κρατούν τη φλόγα άσβεστη
και σβήνουνε τον φθόνο.

Πόσες φορές δεν ένιωσα
τ’ άδικο να ριζώνει
κι ό,τι ωραίο άνθιζε
ευθύς να το σκοτώνει;
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Πόσες στ’ αλήθεια ψεύτικες
χαρές δεν είχα νιώσει
και πόσοι φίλοι και γνωστοί
δεν μ’ είχανε προδώσει;

Μα εγώ κατάφατσα στο φως
έπλεκα την ελπίδα
κι άνοιγα το παράθυρο
να μπει μια ηλιαχτίδα.

Να μπει καινούριος ουρανός,
με πιο γαλάζιο χρώμα, 
να ζωντανέψει η Άνοιξη
που ήτανε σε κώμα.
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Δεν βρήκα λέξεις 

Δεν βρήκα λέξεις και φωνή
για να σου τραγουδήσω,
το βάρος που με πλάκωνε
ελεύθερο ν’ αφήσω.

Να βγω στους κάμπους, στα βουνά,
μόνος με μια φλογέρα
κι η πίκρα που ’χω στην καρδιά
να σβήσει στον αγέρα.
  
Να ξαποστάσω μιαν αυγή
κοντά στην κρύα βρύση,
που μου γλυκαίνει της ψυχής
τη στάμνα πριν γιομίσει.

Πριν το ταξίδι που άρχισα
κάποτε στο χωριό μου,
φτάσει στο τέλος μια στιγμή
πριν ζήσω τ’ όνειρό μου.
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Έτσι είναι ο κόσμος

Έτσι είναι ο κόσμος, άδικος,
μια στερεμένη βρύση,
πέτρα σκληρή, που πάνω της
λουλούδι δεν θ’ ανθίσει.

Είναι τραχύς και άπονος,
ποτέ δεν βρίσκει λύση
κι ό,τι ωραίο ξεκινά
θέλει να το γκρεμίσει.

Πάντα στο χέρι του κρατά
εκδίκησης μαχαίρι,
σκορπώντας μόνο συμφορά
χειμώνα καλοκαίρι.

Έχει Πατρίδα και Θεό
την ύλη και το χρήμα
και από θύτης μια ζωή
το παίζει πάντα θύμα.

Έτσι είν’ ο κόσμος, άδικος,
μπηγμένος μες στο ψέμα,
χωρίς καθόλου αναστολές
σκορπά φωτιά και αίμα.
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Του δίκιου η παντιέρα

Κράτησε ακόμη ζωντανό
στη χούφτα σου τ’ αστέρι
πριν το γαλάζιο τ’ ουρανού
με το φιλί του πρωινού
το κάνουν κι υποφέρει.

Μην το ματιάσει η αυγή
που του κρατάει φθόνο
και δεν τ’ αφήνει να σε δει,
όσο κι αν ψάχνει να σε βρει,
για μια στιγμή και μόνο.

Σκόρπισε άπλετο το φως
στην πρώτη ευκαιρία
κι άφησε πίσω το παλιό,
σαν γκρεμισμένο καπηλειό
σ’ ερημική πλατεία.
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Ανέβασε τη θάλασσα 
στις παρυφές των άστρων
και με φωνή μικρού παιδιού
πες το τραγούδι τ’ ουρανού
στα κράσπεδα των κάστρων.

Περπάτησε όσο μπορείς
στης γης το μονοπάτι
και μην ξεφεύγεις στη χαρά 
που σε θυμάται μια φορά
κλείνοντάς σου το μάτι.

Διώξε την έχθρα που κρατά
τον κόσμο διχασμένο 
και μεσ’ απ’ την ανατροπή
κλείσε για πάντα την πληγή
που σ’ έχει λαβωμένο.

Ξεδίπλωσε όσο μπορείς
του δίκιου την παντιέρα,
μεσ’ από στάχτες και καπνό
καν’ την μαχαίρι και σταυρό
κι ευλογημένη μέρα.
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Στη λευτεριά

Για μια ζωή παλεύουμε 
με νύχια και με δόντια,
τη λευτεριά σ’ αυτή τη γη
να την κρατούμε αιώνια.

Ποτέ δεν υποστείλαμε 
του έθνους την παντιέρα
κι ούτε ποτέ μας λύγισε
του εχθρού καμιά φοβέρα. 

Παλληκαρήσια, με ψυχή
των ένδοξων προγόνων,
αναπτερώνουμε στο φως 
την προσμονή αιώνων.

Κρατώντας πάντα άσβεστη
τη φλόγα στην καρδιά μας,
ο πόθος γίνεται θεριό
μέσα στα σωθικά μας.

Κι από τις στάχτες βγαίνουμε
πιο δυνατοί κι ωραίοι,
στον δρόμο πάντα της τιμής
περήφανα γενναίοι.

Και μ’ ένα ξίφος αιχμηρό
στου δίκιου το ακόνι
τη λευτεριά στεριώνουμε
και πιο βαθιά ριζώνει.
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Ήρθε το φθινόπωρο

Ήρθε το φθινόπωρο
κι όλα αλλάζουν χρώμα,
φύλλα κατακίτρινα
πέφτουνε στο χώμα.

Κι οι καρδιές που σκίρτησαν
μες στο καλοκαίρι,
κυνηγούν τον έρωτα
μέρα μεσημέρι.

Πίσω απ’ το παράθυρο
κρύφτηκαν οι μνήμες
κι όλα τα παράλογα
που ήταν μόνο φήμες.

Σε ταξίδι εφήμερο
στου μυαλού τον χάρτη,
σβήστηκαν τα σύνορα,
κόπηκε το ξάρτι.

Μια ανάσα της βροχής
πριν απ’ τον χειμώνα
γλίστρησε απ’ τον ουρανό
σαν δροσιάς σταγόνα.

Ήρθε το φθινόπωρο
μα όλα ίδια μένουν,
σκόρπιες σκέψεις κι αριθμοί
που όλο ξεμακραίνουν.  
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Απόδραση

Κρατάς ακόμη την ανάμνηση
βαθιά κρυμμένη στην καρδιά σου,
μα να ξεφύγεις όλο προσπαθείς
για μια στιγμή απ’ τα δεσμά σου.  

Κοιτάς ποιοι φίλοι δεν σε πρόδωσαν
κι ακόμη παραμένουν φίλοι,
κοιτάς ποιοι φίλοι δεν σε ξέχασαν
κι ακόμη σου κουνάν μαντήλι. 

Στου Παραδείσου την αυλόπορτα
έχεις κλεισμένα τα φτερά σου,
σαν ξεραμένα πια κυκλάμινα
που δεν ανθούν στη γειτονιά σου. 

Τα περασμένα πια αναζητάς,
σαν ξένος σ’ έναν άλλο τόπο
και να ξεχάσεις όλα τα παλιά
το προσπαθείς με κάθε τρόπο. 
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Περιφρονώντας κάθε μια στιγμή
που τώρα δεν μπορείς ν’ αρπάξεις,
φυγομαχείς στον δρόμο της ζωής
ξεχνώντας όλες σου τις πράξεις.   

Ό,τι σε φόρτωσε με θύμησες
μένει δεμένο στο μουράγιο,
σαν την κλεψύδρα που ξεχάστηκε 
κι όλο μετρά σιωπής κουράγιο.

Μην περιμένεις άλλη πια χαρά 
στο περιθώριο της μέρας,
άγγιξε του ορίζοντα το φως 
να μπει της ευωδιάς αγέρας. 
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Πέτρα και φως οι μνήμες μου

Πέτρα και φως οι μνήμες μου
σ’ αυτό το χρονοστράτι,
βαρύς ζεϊμπέκικος σκοπός
κι ανάσα του διαβάτη.

Στ’ απρόβλεπτα μου όνειρα
στης νύχτας το σκοτάδι,
μια χαραμάδα είν’ η ζωή
και μιας ελπίδας χάδι. 

Φωτιά κι ατσάλι στο κορμί,
στο μάγουλο ένα δάκρυ,
ένα φεγγάρι σκοτεινό
μες τ’ ουρανού τα μάκρη.

Το κάστρο που ’κτισε η οργή
με της καρδιάς το αίμα,
στέκει απόρθητο βουνό
και τιμωρός στο ψέμα.

Τώρα ανθίζει η Άνοιξη
κι υψώνει άλλον ήλιο,
σε μέρα ανθοκέντητη
στου δίκιου το βασίλειο. 
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Στη φυγή του χρόνου      

Μεθυσμένο το φεγγάρι
ξενυχτά στον ουρανό,
προσπαθώντας να φλερτάρει
έν’ αστέρι αλαργινό.

Κρύφτηκαν τα περιστέρια
σε μπαλκόνι διπλανό,
κόμπο δέθηκαν τα χέρια
πριν αγγίξουν τον σταυρό.

Μαζευτήκαν οι φαντάροι
λίγο έξω απ’ τη σκοπιά
και πασκίζουν ποιος θα πάρει
τ’ αλλουνού την κοπελιά.

Μια στιγμή ερωτευμένη 
σε μια κάμαρα κλειστή,
κάθισε και με προσμένει
όλη νύχτα ως την αυγή.

Βράδιασε στο περιβόλι
που ’χα κάποτε χαθεί
κι ήταν η ζωή μου όλη
τρένο έξω απ’ τη γραμμή.
    
Τώρα, στη φυγή του χρόνου,
δεν υπάρχει επιστροφή,
μόνο ίχνη κάποιου φόνου
που τα έσβησε η βροχή. 
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Πέταξε το χελιδόνι

Πέταξε το χελιδόνι
για να βρει άλλη φωλιά
κι άδειο μένει το μπαλκόνι 
στη δική μου γειτονιά.

Πριν ανθίσει τ’ άσπρο κρίνο
ήρθε βαρυχειμωνιά
κι εγώ μένω να τα πίνω
στην ταβέρνα την παλιά.  

Κάποτε μ’ είχες κεράσει
της αγάπης το κρασί,
τώρα πια το ’χω ξεχάσει,
ξέχνα το, λοιπόν, κι εσύ.

Κράτα μόνο τη σελίδα
που τη γράψαμε μαζί
και μην πέφτεις στην παγίδα,
έκλεισε το μαγαζί.

Τώρα πια δεν απομένουν
χρόνια για να καρτερώ,
όλα πλέον ξεμακραίνουν
σαν την άβυσσο που ζω.
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Σ’ έναν κόσμο που δεν ξέρει
τι σημαίνει ανακωχή
και μονίμως υποφέρει
απ’ τ’ αγκάθι στην ψυχή.

Μια παρένθεση στη σκέψη
μου μπερδεύει το μυαλό,
προσπαθώντας ν’ αποτρέψει
μνήμες που ανακαλώ.

Ό,τι ωραίο αγαπούσα
κι είχα πάντα φυλαχτό
και σαν φάρο το κοιτούσα
μες στη νύχτα μην χαθώ,

τώρα όλο κι αλαργεύει,
πνίγεται στον κουρνιαχτό
κι ένα άλλοθι γυρεύει
για να φέρει το κακό.

Πέταξε το χελιδόνι,
έσβησε και η χαρά
σαν τη μέρα που τελειώνει
και πλακώνει η νυχτιά.
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Θέλω έναν κόσμο αλλιώτικο

Θέλω έναν κόσμο αλλιώτικο,
γεμάτο ανησυχίες,
να κυνηγά τις χίμαιρες
κι ας κάνει αμαρτίες.

Να ’ναι σκληρός σαν σύννεφο 
που κρύβει το φεγγάρι
κι όταν ξυπνά μες στη βροχή
να τρέμει σαν το ψάρι.

Ποτέ του να μην σκιάζεται
στης νύχτας το σκοτάδι,
να ’χει αυστηρό το βλέμμα του,
μα κι ένα χέρι χάδι.  

Να τρέχει ασταμάτητα
σε γειτονιές και δρόμους,
για ν’ ακουμπά κάθε θνητός
στους δυνατούς του ώμους.
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Να μένει απροσκύνητος
στην κάθε εξουσία,
που πολεμά το δίκαιο
με τόση αυθαιρεσία.

Χωρίς θυμό, μα με πειθώ,
να λέει την αλήθεια
και πάντα με χαμόγελο
να δίνει μια βοήθεια.

Σ’ αυτό τον κόσμο πίστεψα
πως κάποτε θα ζήσω,
γι’ αυτό με θάρρος και πυγμή 
θα τον διεκδικήσω. 
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Άλλαξε τα θέλω σου

Ποιαν αλήθεια μπόρεσε το δικό σου βλέμμα
να την κρύψει στη σιωπή, να την κάνει ψέμα;
Ποια σταγόνα της βροχής, σαν κρυμμένο δάκρυ,
μένει ακόμη να κυλά στων ματιών την άκρη;

Κλείσε το παράθυρο πριν καλά βραδιάσει,
πριν η λάμψη τ’ ουρανού θα ’χει ξεθωριάσει
και κρατήσου στ’ όνειρο σαν τον λιποτάκτη,
σε μι’ αλλιώτικη στιγμή που σε θέλει αντάρτη.

Κάποιο χρώμα ανέκφραστο σ’ έχει πια μπερδέψει
κι είσαι τώρα μοναχός στη δική σου σκέψη,  
στα πολύπλοκα γιατί, στις αμφιβολίες,
που είναι πια η αφορμή γι’ άλλες αμαρτίες.

Όλα τα παράπονα που ’χες μαζεμένα,     
έγιναν συνθήματα άδεια, ξεχασμένα,
μες στον χρόνο που κυλά για να σε προφτάσει,
πριν να ’ρθει το σύννεφο που θα τα σκεπάσει.

Κλείσε την παρένθεση μια για πάντα, τώρα,
και σαν νέος που ’πεσε σήκω και προχώρα,
σ’ ένα κόσμο που διψά μόνο την αλήθεια
κι άλλαξε τα θέλω σου, που ’γιναν συνήθεια. 
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Κάνε δική σου τη χαρά

Κάνε δική σου τη χαρά
κι άνοιξε πάλι τα φτερά
στον μυροβόλο αγέρα.
Διώξε την έχθρα, τον θυμό
και σβήσε κάθε τι παλιό
με την καινούρια μέρα.

Ξεδίπλωσε στον ουρανό
ένα σεντόνι καθαρό
με πιο γαλάζιο χρώμα.
Δώσε στ’ αστέρια άλλο φως
ν’ αλλάξει ολότελα ο καιρός
που σε μπερδεύει ακόμα.

Μάζεψε όλη τη σκουριά
και σκάψε ακόμα πιο βαθιά
την πέτρα για ν’ ανθίσει.
Ζευγάρωσε την αστραπή
με ήλιο, αγέρα και βροχή,
το στάχυ να καρπίσει.
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Μείνε μια αμέθυστη ομορφιά

Τα θρύψαλα που σκόρπισαν 
απ’ τα δικά σου χέρια 
έγιναν βόλια στην καρδιά
και κοφτερά μαχαίρια.

Τα μάτια που σε κοίταξαν
μες στην ανεμοζάλη
μένουν κλαμένα και θολά
σαν σκουριασμένο ατσάλι.

Παιδιά που ξεχυθήκανε 
στους δρόμους κάποιο βράδυ,
ακόμη ψάχνουν να σε βρουν
και ρίχνουν παραγάδι.

Στο τροχοφόρο των καιρών
π’ απελπισμένο τρέχει
μένεις μια ρόδα περιττή
που άλλο δεν αντέχει. 

Πάρε σημάδι απ’ την ψυχή
το καθαρό σου βλέμμα
κι επούλωσε κάθε πληγή
και σβήσε κάθε ψέμα.

Μες στην οργή που ξενυχτά
για να σε κουβεντιάσει,
χαμήλωσε το βλέμμα σου
και θα καταλαγιάσει.
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Μια πέτρα σκάψε, ριζιμιά,
μ’ όλη τη δύναμή σου
κι ανάγλυφη την ομορφιά
κάνε ξανά δική σου.

Τούτο το φως που μάχεται
να διώξει το σκοτάδι,
είν’ η ελπίδα που κρατά
μες στο καντήλι λάδι.

Για τούτο κρύψε τ’ όνειρο
των παιδικών σου χρόνων
εκεί που σμίγουν οι καρδιές,
στα βάθη των αιώνων.

Κι έτσι θα νιώσεις στης ψυχής
τ’ ανάλαφρο παρτέρι,
την ευλογία των καιρών
που ο χρόνος θα σου φέρει.

Κι όσο κι αν πόνεσε η καρδιά
κι αν στέρεψε το δάκρυ,
κράτησε ολόρθο το κορμί
στων αστεριών τα μάκρη.

Μείνε μια αμέθυστη ομορφιά
που όλο ξεθαρρεύει
κι από έναν άλλο αστερισμό
τον κόσμο ημερεύει.
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Ένα αλλιώτικο φιλί

Τα χρόνια που περάσανε 
μας άφησαν σημάδι
μια κατακόκκινη αντηλιά 
στου δειλινού το χάδι.

Τώρα μας κόψαν τα φτερά 
και την ακμή της νιότης,
το φως που πρώτος έκλεψε 
ένας τρελός δεσμώτης. 

Τώρα γκρεμίσαν τ’ όνειρο 
πριν καν να ξημερώσει,
πριν το γαλάζιο τ’ ουρανού 
τον ήλιο να σκλαβώσει.

Μικραίνει ο κόσμος, χάνεται 
στον κουρνιαχτό της μέρας,
σαν ξεσχισμένο φλάμπουρο 
που το κτυπά ο αγέρας.
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Αλήθεια, πώς κρατούσαμε 
για χρόνια την ελπίδα
μέσα στον κόρφο ανέπαφη 
σαν πρωινή ’λιαχτίδα;

Πώς η φευγάτη Άνοιξη 
μέθυσε τον Απρίλη 
και κέντησε γαρύφαλλα 
τον Μάη κάποιο δείλι;   

Ήρθε μια απρόσμενη χαρά 
κάποτε στη ζωή μας
σαν έν’ αλλιώτικο φιλί 
κι άγγιξε την ψυχή μας.

Κι έτσι, απροσδιόριστα 
στο γέλιο και στο κλάμα,
ο κόσμος ήρθε ανάποδα 
και γίνηκε το θάμα.

Το θάμα που ’θελε η ζωή 
να μοιάζει παραμύθι,
ίδιο μ’ εκείνο των παιδιών 
που χάνεται στη λήθη. 
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Απόψε που ξενύχτησα

Απόψε που ξενύχτησα
μετρώντας πεφταστέρια,
χάθηκαν όλα τα πουλιά
που ’χαν στον έρωτα φωλιά
κι έμοιαζαν περιστέρια.

Είχα στη σκέψη και στο νου
τα περασμένα χρόνια,
καθώς η αλήθεια της σιωπής,
- κλεμμένη πέτρα άλλης γης -
θα κρύβεται αιώνια.

Απόψε με ξενύχτησε
της χαραυγής το χρώμα,
που μπήκε σφήνα στην καρδιά
και μου ’γνεφε απ’ τα παλιά
να κρατηθώ ακόμα.

Από ’να φως, μια χαραγή,
ένα σβησμένο αστέρι,
μια συννεφιά στον ουρανό,
που ’ν’ η ελπίδα που ποθώ
χωρίς αυτό να ξέρει.
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Έτσι, καθώς ξενύχταγα
μονάχος μες στον χρόνο,
είδα το μίσος, τη φθορά,
το φθόνο και τη συμφορά,
που συντηρούν τον πόνο.

Τα μάτια ’κλεισαν μια στιγμή
να μην αλληθωρίζουν,
μπροστά στο δίκιο του φτωχού
και την αλήθεια του παιδιού
π’ όλοι παραγνωρίζουν.

Στο τέλος που κοιμήθηκα
μ’ αυτή την παραζάλη,
κράτησα όλη τη νυχτιά
μες στης καρδιάς μου τη γωνιά
μη και ξανάρθει πάλι.
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Στη γειτονιά των αστεριών

Στη γειτονιά των αστεριών
και στον Παράδεισο,
κατ’ απ’ το φως των φαναριών
και σε μιαν άβυσσο,
άναψε η φλόγα των κεριών
σε χρόνο άνισο. 

Τώρα, κρατώντας τον σταυρό
κι ένα μαστίγιο,
με μια κουβέρτα απ’ τον στρατό
στο σιωπητήριο,
ψάχνω μονάχος να σε βρω
κι είναι μαρτύριο.

Παλιά, καλή μου συντροφιά
που πάλι γύρισες,
για μια κουβέντα απ’ την καρδιά 
με χίλιες θύμισες,
θα σου χαρίσω μι’ αγκαλιά
που αποθύμησες.
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Ήταν τα χρόνια πονηρά,
μα πάνε, πέρασαν,
μαχαίρια ήταν αιχμηρά
και μας μαχαίρωσαν,
με χέρια, όμως, καθαρά,
που δεν μας λέρωσαν.

Στη γειτονιά των αστεριών
θα ξενυχτήσουμε
και σε στιγμές καλοκαιριών
ξανά θα ζήσουμε
την πρώτη γλύκα των φιλιών
κι ας ξεψυχήσουμε.
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Ταξίδι ζωής

Απόψε με ταξίδευε
της λησμονιάς τ’ αστέρι,
μέσ’ από ξένο ουρανό
κι απ’ άλλης γης τα μέρη.

Χάθηκε όμως την αυγή
πριν φύγει το φεγγάρι,
όπου το γκρίζο σκότωναν
κάποιοι τρελοί φαντάροι.

Ήταν χειμώνας κι έφυγε
κι ήρθε το καλοκαίρι
και σκόρπισε το σύννεφο
που μου ’στηνε καρτέρι.

Παλεύω τώρα μοναχός
για τη δική μου αλήθεια
κι είναι ο πόνος αδελφός
κι η θλίψη πια συνήθεια. 

Δεν έχει βάλσαμο η πληγή
να ’ν’ απαλό σαν χάδι,
ούτε παράθυρο ανοιχτό
να φέγγει στο σκοτάδι.
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Μόνο μια μωβ απόχρωση
σε γκρεμισμένο τοίχο,
που γρατζουνά τον καημό
χωρίς κραυγή και ήχο.

Κι απ’ τα σκοτάδια του μυαλού,
που μένει μπερδεμένο,
κρατώ ακόμη ζωντανή
τη μνήμη κι υπομένω.

Μια μολυβιά που γράφτηκε
στα παιδικά μου χρόνια
θα ’ναι ελπίδα προσμονής
στων τρένων τα βαγόνια.

Και στο ταξίδι της ζωής
σε κόσμο απελπισμένο,
θέλω να κόψω τα σχοινιά 
που με κρατούν δεμένο.
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Στη γαλάζια θάλασσα

Στη γαλάζια θάλασσα
κρύψε τα όνειρά σου,
σε μια στάλα ωκεανό
κρύψε την καρδιά σου.

Μην αφήσεις τον καιρό
να σε συνεπάρει,
τώρα που η χαραυγή
πάλι σε φλερτάρει.
 
Σ’ ό,τι μοιάζει Άνοιξη
δώσ’ του κι άλλο χρώμα,
δώσ’ του την ανάσα σου, 
την ψυχή σου ακόμα.

Κέντησε την ομορφιά
στο δεξί σου μπράτσο
κι άλλαξε ό,τι στραβό
κι ό,τι είναι φάλτσο.

Κράτησε το πείσμα σου
- σίδερο κι ατσάλι -,
μια γροθιά στο άδικο
που ύψωσε κεφάλι.

Νιώσε νέος, δυνατός,
όμορφος κι ωραίος,
γιατί πάντα νικητής
βγαίνει ο πιο γενναίος.
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Η πρώτη αλήθεια

Τα λόγια που σου είπα να θυμάσαι
τα ξέχασες για πρόσκαιρες στιγμές
κι όλο τον κόσμο πια φοβάσαι,
αφού σε πνίγουν πάντα ενοχές.

Είν’ αμαρτίες που ’χες καμωμένες
και τώρα σου ματώνουν την ψυχή,
φτερούγες των ονείρων σου κομμένες
που άφησες για πάντα σ’ άλλη γη.

Πώς περιμένεις πια να φτερουγίσουν
τα πρώτα χελιδόνια στην αυλή,
τα μαύρα σύννεφα πώς να σκορπίσουν
και φως απ’ το σκοτάδι να φανεί;
 
Όλα τα ρήμαξε εκείνη η σκέψη
καθώς τη ζύγιαζες ξανά στο νου,
δεν είχες δάκρυα να ’χαν στερέψει
όπως στα κλάματα μικρού παιδιού.

Τα χρόνια κύλησαν σαν σκόρπιες χάντρες
στο πεζοδρόμιο της συμφοράς,
εκεί που πάλευαν να γίνουν άντρες
αγόρια αμούστακα της γειτονιάς. 

Πάρε γι’ αντίδωρο την πρώτη αλήθεια,
αυτή που πίστεψες μικρό παιδί,
καν’ την παντιέρα σου, καν’ την συνήθεια,
σε κάθε βήμα σου κρυφό κλειδί.
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Κάτι απ’ το χθες

Κάτι απ’ το χθες ψιθύρισα
κι ακόμη συλλογιέμαι,
ακόμη τ’ αφουγκράζομαι 
κι ακόμη αναρωτιέμαι.

Ήταν μια σκέψη, μια αφορμή,
κάτι σαν οπτασία,
που μου στερούσε τη χαρά
σε κάθε ευκαιρία.

Λίγες στιγμές κατάφερα
στο φως να περπατήσω,
να κλέψω λίγη Άνοιξη
κι ελπίδα πια να κτίσω.

Μου κόψαν τώρα τα φτερά
πριν μάθω τους αιθέρες,
μου ’χουν ξεσχίσει της ψυχής
τις κάτασπρες παντιέρες.
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Κρατιέμαι ακόμη στα κρυφά
απ’ το δικό μου πείσμα,
χωρίς αντίβαρο ζωής
κι ούτε ανθρώπων κτίσμα.

Θέλω να γίνω μια κραυγή,
ένα λειψό φεγγάρι,
πριν της νυχτιάς το σύννεφο
θε να ’ρθει να με πάρει.

Θέλω να γίνω Αρχάγγελος
σε κάθε αμαρτία, 
να τιμωρήσω τη σιωπή
που θρέφει αδικία.

Κι ύστερα στον κατήφορο
ν’ αφήσω το τιμόνι,
αφού ο δρόμος άνοιξε
κι έγινε πια αλώνι. 
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Στην ψυχή μου φόρτωσαν

Στην ψυχή μου φόρτωσαν ξένες αμαρτίες,
πρόσκαιρα σκιρτήματα και αμφιβολίες,
ένα κόσμο ανήξερο που δεν με πιστεύει
κι όλο ψάχνει αφορμή για να με μπερδεύει.

Ξένοι ’φεραν συμφορές, μα και καταιγίδες,
για ένα αλλότριο σκοπό στήσανε παγίδες,  
ψεύτικα συνθήματα σε μια παραζάλη, 
που θολώσαν το μυαλό στ’ άδειο μου κεφάλι. 

Χάθηκαν οι σκέψεις μου στην κλεμμένη ώρα
σαν τις ρόδες που ’φυγαν απ’ τα τροχοφόρα
σε μια απότομη στροφή στη σιωπή του κόσμου
και για πάντα χάθηκε της ψυχής το φως μου.

Στέρεψε το δάκρυ μου στων ματιών την κόγχη
κι όλο ξύνει την πληγή σκουριασμένη λόγχη,
ένα αστέρι που ’σβησε μες στην καταιγίδα
σ’ ένα μαύρο σύννεφο κι άλλης γης Πατρίδα.

Μα έχω πάντα στην καρδιά μια κρυφή ελπίδα,
ένα κρίνο κάτασπρο και μιαν ηλιαχτίδα,
την αλήθεια που ’χασα στη φυγή των χρόνων
κι έμεινα να σε ζητώ, ρίζα των προγόνων. 
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Στερνό κουβάρι 

Πριν ξετυλίξεις της ζωής σου το στερνό κουβάρι
διώξε το σύννεφο που κρύβει απόψε το φεγγάρι,
ψάξε να βρεις την ομορφιά μιας άλλης ευτυχίας
για να γευτείς κι εσύ τ’ αντίδωρο της αμαρτίας.

Σπάσε την πέτρα που κρατάς βαθιά μες στην ψυχή σου
και νιώσε ελεύθερη όσο ποτέ την ύπαρξή σου, 
κράτα σαν άγιο φως, γιγαντωμένη την ελπίδα
κι άσε απ’ το σκοτάδι να φανεί μια ηλιαχτίδα.     

Στ’ απέραντο ταξίδι που ορθώνεται μπροστά σου
κτίσε γερά τη γέφυρα, στα μέτρα τα δικά σου 
κι έτοιμος πια και δυνατός ως ήσουνα γενναίος
πέρνα την όχθη τ’ ουρανού ασύγκριτα ωραίος.

Μην λησμονάς της θάλασσας την αλμυρή αγκάλη
κι ούτε το κύμα που φιλά μ’ αγάπη τ’ ακρογιάλι,
γίνε πυξίδα της καρδιάς και του μυαλού αδράχτι
κι ακούμπησε τα γηρατειά σε ανθισμένο φράχτη.

Ποτέ μη ρίξεις τη ματιά σε χρόνια περασμένα 
όπου στο νήμα των καιρών ήτανε μπερδεμένα
σαν το κουβάρι της ζωής που τώρα ξετυλίγεις
και σ’ ένα πλοίο της γραμμής μπαρκάρεις πια να φύγεις.
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Χάθηκες στα ξαφνικά

Χάθηκες στα ξαφνικά
πριν σε συναντήσω,
πριν στα μάτια να σε δω
και να σου μιλήσω.

Τ’ αναπάντητα γιατί
που με σημαδεύουν,
όλο κι επανέρχονται
κι όλο με μπερδεύουν.
  
Σήμερα ξημέρωσε
μια καινούρια μέρα,
άλλος ήλιος πρόβαλε
και μας κάνει πέρα.

Στη σκιά του φεγγαριού
παίζουν δυο αστέρια,
κι όσα αγόρια ξαγρυπνούν
πιάστηκαν στα χέρια.

Κρύψε την αλήθεια σου
πίσω από τις λέξεις,
γίνε άλλος άνθρωπος
κι όλα θα τ’ αντέξεις.

Τώρα που η Άνοιξη
σήκωσε κεφάλι,
τ’ άσπρο κρίνο της σιωπής
θα προβάλει πάλι. 
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Κι αν δεν στο πω το σ’ αγαπώ

Κι αν δεν στο πω το σ’ αγαπώ
να ξέρεις θα ’ναι ψέμα, 
κάθε στιγμή σε λαχταρώ,
κόβω τη θάλασσα στα δυο,
αγάπη μου για σένα.

Δεν το ξεχνώ κι ας μην μπορώ
τον κόσμο να γυρίσω,
σ’ έχω στη σκέψη και θαρρώ
πως χίλια χρόνια θε να ζω
μέχρι να σ’ αποκτήσω.

Ανεμισμένο θα κρατώ
το κάτασπρο μαντήλι,
μέσα στη μέθη, στον καπνό,
θα ψάχνω μήπως και σε βρω
στου Μάρτη κάποιο δείλι.

Κι αν μου ξεφύγεις απ’ το νου
θα σ’ έχω στην καρδιά μου,
μια κατακόκκινη πληγή
π’ όλο θα μένει ανοικτή
να ξύνει τ’ όνειρά μου.
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Πολύ μικρό το σ’ αγαπώ

Πολύ μικρό το σ’ αγαπώ
να πει αυτά που νιώθω, 
αυτά που κρύβω στην καρδιά
κι ανάβουνε τον πόθο.

Είμαι τρελό κυκλάμινο 
που αγέρας ξεριζώνει,
καθώς παλεύει να πιαστεί
στου βράχου το μπαλκόνι.

Μια σπίθα ήσουν κάποτε
μες στου μυαλού τ’ αδράχτι,
μα τώρα είσαι πυρκαγιά
και θα με κάνει στάχτη.

Ένα κυπαρισσόμηλο 
κι ένα τσαμπί σταφύλι,
κάποτε σου τα χάρισα
για ’να φιλί στα χείλη.
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Μα τώρα στη χλωμή αυγή,
μες στ’ ανθισμένα κρίνα,
ανοίγω ένα παράθυρο
πριν μαραθούν κι εκείνα. 

Στο διάβα σου μοσχοβολούν
οι ροδανθοί, τα γιούλια
κι ανοιγοκλείνουν ουρανοί 
να υποδεχθούν την πούλια.

Μένω ακόμη ανήμπορος
ν’ ανοίξω την καρδιά μου,
αφού σε νιώθω μαχαιριά 
βαθιά στα σωθικά μου.

Πολύ μικρό το σ’ αγαπώ,
μικρό σαν πεφταστέρι,
σαν ηλιαχτίδα στη βροχή
που Άνοιξη θα φέρει.
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Έγιναν όλα μια σιωπή

Έγιναν όλα μια σιωπή,
μι’ απέραντη γαλήνη,
σπασμένη στάμνα αδειανή
σε στερεμένη κρήνη.

Τώρα το φως κλειδώθηκε
στ’ απέραντο σκοτάδι,
σαν καταχνιά μες στη νυχτιά
χωρίς αυγής σημάδι.

Τώρα το μαύρο σύννεφο
έφερε καταιγίδα,
έσβησε κάθε ομορφιά
και πήρε την ελπίδα.

Πήρε το γέλιο των παιδιών
πριν απ’ την καλημέρα
πριν το παιχνίδι της βροχής
δροσίσει τον αγέρα.

Παρείσακτο μες στην αυλή
έμεινε τ’ άσπρο κρίνο,
για να θυμίζει τ’ όνειρο
που χάθηκε κι εκείνο.

Άλλο δεν μένει τώρα πια
στον κόσμο που υποφέρει,
παρά να διώξει το κακό
με το δεξί του χέρι.
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Χάδι ελπίδας

Είναι καιρός που με κοιτάς 
στα μάτια με μια θλίψη,
μ’ ένα σβηστό χαμόγελο 
κι ελπίδα που ’χει εκλείψει. 

Δεν ξέρω λόγια να σου πω,
να σε παρηγορήσω,
ούτε τ’ αστέρια τ’ ουρανού
μπορώ να σ’ τα χαρίσω.

Μόνο μια σπίθα απ’ τη φωτιά
που καίει στην καρδιά σου,
μπορεί ν’ ανάψει το κερί
και πάλι στα όνειρά σου.

Κλείσε την πόρτα που άνοιξε
κατάφατσα στο ψέμα
και δώσε την αλήθεια σου   
με της καρδιάς το αίμα.

Ξεδίπλωσε την ομορφιά
απ’ τ’ ουρανού το χρώμα
ν’ ανθίσει το χαμόγελο
και στο δικό σου στόμα.

Βρες το φεγγάρι που γυρνά
ολόγιομο το βράδυ
και ζήτησέ του μια αγκαλιά
και μιας ελπίδας χάδι.
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Της ζωής μας το ταξίδι

Ψάχνω στη σκιά του δρόμου
τις φωνές απ’ τα παιδιά,
την αλήθεια του διαβάτη
και μια φίλη απ’ τα παλιά.

Κάτι απ’ το χθες που φεύγει
χωρίς να ’χει επιστροφή,
ένα παιδικό παιχνίδι
και μι’ ανάσα εφηβική.

Όλες τις ωραίες μνήμες
που είχαν όνειρα κρυφά, 
το παρτέρι με τα γιούλια
στη μικρή μας γειτονιά. 

Τώρα μένει ένα παγκάκι
μοναχό μες στη βροχή,
να θυμίζει όλα τα χρόνια
που περάσαμε μαζί.

Χρόνια αγάπης και θυσίας
μ’ έναν πόθο, μιαν ευχή,
- της ζωής μας το ταξίδι
να ’ναι Άνοιξης γιορτή -.
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Βάλε φωτιά

Βάλε φωτιά και κάψε τον Παράδεισο
να ξημερώσει μέρα ευλογημένη,
κρύψε το φως που βγαίνει από την άβυσσο
ν’ αναστηθεί ξανά η οικουμένη.

Βγες παγανιά στα μέρη που συνάντησες
πρώτη φορά τον κόσμο να σου μοιάζει
και πες πως τώρα πια ξανά περπάτησες
εκεί που άλλο φως γλυκοχαράζει.

Μην φοβηθείς ποτέ σου και προχώρησε
όσο μπορείς στον δρόμο της αλήθειας,
γιγάντωσε τη φλόγα κι ανηφόρισε
τις ατραπούς αλλοτινής συνήθειας.  

Σπάσε το κάθε απόστημα που φώλιασε
σαν το θεριό βαθιά στα σωθικά σου
κι ανέτρεψε το άδικο και μπόλιασε
τη θεία ομορφιά στα όνειρά σου. 
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Στην απόχρωση του γκρίζου

Στην απόχρωση του γκρίζου
ένα φως ψυχορραγεί,
μια καρδιά ξανά ματώνει  
και βαθαίνει την πληγή.

Σαστισμένος βγαίνει ο ήλιος 
με διάτρητη στολή,
με σπασμένο δεκανίκι
και τη λάμψη του θολή.

Ένα σύννεφο από σκόνη
κρύβει κάθε ομορφιά,
κάθε απέριττα ωραίο
στη δική μας γειτονιά.

Με τα κύματα παλεύει
το καράβι της ζωής,
προσπαθώντας ν’ αποδράσει
απ’ τον φόβο της σιωπής.

Απ’ το χέρι που μας πνίγει
δίχως λόγο κι αφορμή
και στην άβυσσο μας σπρώχνει
που δεν έχει επιστροφή.

Τώρα πια δεν απομένει
άλλο γκρίζο στην καρδιά,
παρά μόνο μια κηλίδα
που ’μεινε απ’ τα παλιά.
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Ήρθανε τα χελιδόνια

Ήρθανε τα χελιδόνια
πάλι πίσω στη φωλιά
με την ίδια πάντα ελπίδα 
να μην φύγουνε ξανά.

Στο μακρύ τους το ταξίδι
είχανε για συντροφιά
τη φουρτούνα των κυμάτων
και μια απέραντη νυχτιά.
 
Τώρα λεύτερα πετάνε
στον γαλάζιο ουρανό
και πεισμώνοντας δεν θέλουν
άλλον πλέον γυρισμό.

Ήρθανε τα χελιδόνια
μ’ ένα φόβο, μιαν ευχή,
στη δική μας την Πατρίδα
να βρουν πια καταφυγή.
  
Ποιος μπορούσε να μαντέψει
τι καημό θα κουβαλούν,  
για να θέλουν μια για πάντα
στην Πατρίδα μας να ζουν; 
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Θέλω να σε δω στα ίσια

Αν ποτέ σε συναντήσω 
στο ταξίδι της ζωής
θέλω να σε δω στα ίσια
με τα μάτια της ψυχής.

Με τα μάτια που πασχίζουν
ν’ απαλύνουν τον καημό
και που ξέρουν να διαγράφουν
κάθε έχθρα και θυμό.

Θα μιλήσω για τον χρόνο
που ’φυγε σαν αστραπή 
και δεν μ’ άφησε να ζήσω
της ελπίδας τη στιγμή.

Πριν ανοίξω τα φτερά μου
σ’ έναν λεύτερο ουρανό,
βρέθηκα σε ένα κόσμο
άκαρδο κι αμαρτωλό.

Τώρα ζω μες την απάτη, 
την ψευτιά και το κακό,
που αβγαταίνουν σαν το κύμα
και δεν έχουν τελειωμό.

Θέλω να σε δω στα ίσια
με τα μάτια της ψυχής
και να διώξω το σκοτάδι
να βγει ο ήλιος νικητής.
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Λαβωμένο περιστέρι

Λαβωμένο περιστέρι
από μίσος φθονερό,
χάθηκε ’να μεσημέρι
πριν προλάβω να το δω.

Πριν ανοίξει τα φτερά του
στον καθάριο ουρανό,
έσβησαν τα όνειρά του
σαν το κύμα στον αφρό.

Το κατάλευκό του χρώμα
και το πέταγμα στο φως
δεν βάσταξαν λίγο ακόμα
να γυρίσει ο τροχός.

Τώρα κόπηκε το νήμα
της ζωής του τ’ ακριβό
κι έγινε ’να ακόμη θύμα
απ’ το ίδιο αφεντικό.

Απ’ εκείνο που στ’ αλήθεια
πολεμά την αρετή
αφού του ’γινε συνήθεια
των αθώων η σφαγή.





Ευθύβουλος Ευθυβούλου

Ο Ευθύβουλος Ευθυβούλου γεννήθηκε στο κατεχόμε-
νο χωριό Σκυλλούρα της επαρχίας Λευκωσίας στις 25 
Μαρτίου 1957. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην 
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 
Αθηνών. Εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος. 
Από τα μαθητικά του χρόνια άρχισε να ασχολείται με την 
ποίηση. Ποιήματά του πρωτοπαρουσιάστηκαν από το 
«Λογοτεχνικό Βήμα» του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύ-
πρου στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Είναι μέλος της 
Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. 
Το 1979 εκδίδει στην Αθήνα την πρώτη του ποιητική 
συλλογή «Δοκιμασίας αγάλματα». Με τη συμπλήρωση 40 
χρόνων από την πρώτη της έκδοση, την επανεκδίδει το 
2019. 
Στον διαγωνισμό κυπριακού τραγουδιού το 1994 το τρα-
γούδι «Χωρκό μου», τους στίχους του οποίου έγραψε ο 
ίδιος, κέρδισε τη δεύτερη θέση. Το 2010 εκδίδει τη δεύ-
τερη ποιητική του συλλογή «Στη μοναξιά του ονείρου», 
το 2018 την τρίτη ποιητική του συλλογή «Ανεπούλωτο 
τραύμα», το 2021 την τέταρτη ποιητική του συλλογή «Πι-
νελιά απροσεξίας» και το 2022 την πέμπτη ποιητική του 
συλλογή «Κάταγμα Ψυχής».



«Πινελιά Απροσεξίας», ποίηση λυρική, καθαρά προσω-
πική, δυναμική και πολυδιάστατη. Ύμνος στη φύση της 
ανοιξιάτικης ευθυμίας, του ζωηρόχρωμου καλοκαιριού, 
του μελαγχολικού φθινοπώρου, αλλά και του νοσταλγι-
κού χειμώνα. Ο Ευθύβουλος Ευθυβούλου, δεξιοτέχνης 
της γραφής, εκφράζει προσωπικές σκέψεις και προβλη-
ματισμούς που οδηγούν στο δρόμο του φιλοσοφικού 
στοχασμού. Φιλόπατρης, ευαίσθητος για την τιμή και τη 
δόξα της μάνας γης, Κύπρου, γράφει με ενθουσιασμό 
κρατώντας φτερό δοξαστικό, για την ελευθερία, την αθα-
νασία και τη δικαίωση. «…Σκάψε την πέτρα όσο μπορείς 
/ βαθιά μέσα στα στήθη, / λευτέρωσε το σώμα της / που 
κρύφτηκε στη λήθη. / Κι από τα βάθη της σιωπής / από-
θεσε δυο λόγια / μ’ ένα κρυμμένο μυστικό / στου κόσμου 
τα ρολόγια...». Ακαταμάχητη η αισθητική του ποιητή, 
συνδυάζει τον έντεχνο πόθο με τη ρεαλιστική εκφορά. 
Διαβάζεται απνευστί!
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